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Şehirlerin var olan problemlerinin hem kaynağı hem de çözümü olan enerji, şehrin yaşanabilir-
liğinin yanında üretim gücünü de ifade etmektedir. Şehir ve Düşünce Dergisi bu sayısında dün-
yamızın geleceğinin biçimlenmesinde çok önemli rollere sahip iki unsuru bir arada değerlendi-
riyor: Şehirler ve enerji.

Şehirler artık kendi kimlikleriyle global ilişkiler ağında dahil olurken, enerji hem bu ağın oluşma-
sında hem de şehirlerin burada yer edinmesinde temel taşıyıcı görev üstlenmektedir. Birbirlerini 
doğrudan etkileyen, destekleyen, büyüten bu iki ögenin bir arada ele alınıyor olması gelecek pro-
jeksiyonu açısından da önem taşımaktadır. 

Şehirciliğin problemlerinin her zeminde tartışıldığı günümüzde konunun uzmanlarının suna-
cakları çözüm önerileri, şehirlerimizin geleceği ve enerji politikalarımızın yönü ile ilgili önemli 
açılımlar sağlayacaktır. Okuyucuların çok yönlü bir şekilde istifade edeceği dergimizin bu sayısı-
nın da önceki sayılar gibi beğenilerek okunacağına ve fayda sağlayacağına olan inancımla değerli 
yazarlarımıza ve okuyucularımıza teşekkürlerimi sunarken güzel bir sene diliyorum. 

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı
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DEN



Babil kulelerinin yeniden inşa edildiği ve bundan do-
layı insanlığın dilini kaybettiği dönemlerden geçiyor, 
şehir. Kuleyi alttan inşa etmek mümkün olsaydı bu 
denli bozulma olmayabilirdi. Ancak enerji bizi kule-
nin tepesine taşıdıkça orada Firavun’un da arayıp bu-
lamadığı Tanrı’yı yeniden aramaya, bulamayınca de 
tozutmaya başladık. Kısaca şehri bugünkü haline ge-
tiren enerji, şehirle beraber insanı da yoldan çıkardı. 
Rene Guenon’un tabiriyle tekerleğin durduğu nokta-
ya getirdi. 

İnsanın icadı olan enerji yeni bir insan icat etti. 
Kendisine bağlı, onsuz yaşayamayan, özgürlüğünü 
kaybetmiş insan. Oysa şehrin havasının özgürleştiri-
ci olduğu söylendi bize yıllarca. Birer robot gibi insa-
nın bütün yaşam alanlarını işgal eden otomobillerin 
özgürlüğü, insanın aleyhine artmaya devam etmekte. 
Enerjinin baştan çıkardığı şehrin baştan çıkan insanı 
yine de daha fazla enerji kullanması gerektiğini dü-
şünmekte, var olan sorunların sebebini enerjiden ye-
terince pay alamamaya bağlamaktadır. Ve haklıdır da.

Sanayi İhtilâli’nden sonra büyük ilerlemeler kayde-
den şehir, büyük işgücü topluluklarının bir araya gel-
mesiyle evrilerek bugünkü halini almıştır. Çağdaş 
kenti tanımlarken kullanılan en belirgin ögelerden 
biri olan gelişmişlik, ilk başta ekonomik bir olguyu 
ifade etmekte ve büyüklükler ekonominin verileriyle 

ölçülmektedir. Sanayi İhtilâli şehirler için de bir ay-
rışma olarak ortaya çıkmış ve “sanayi öncesi şehri/
sanayi şehri” şeklinde sınıflandırmalar oluşmuştur. 
Sanayi İhtilâli’nin ise enerji gücünün üretime aktarıl-
masıyla ortaya çıktığı bilinmektedir. 

Kurulduğu ilk günden bugüne kadar varlığını her za-
man enerjiye borçlu olan şehir, bugün ise onun esi-
ri olmuş durumdadır. Ancak insan aklı ortaya çıkan 
sorunların çözümü için yine enerjiyi kullanmak zo-
rundadır. Bu bağımlılık tedavi ile kurtulunabile-
cek bir bağımlılık olmadığı için geriye kalan tek çö-
zümün, doğru ve faydalı kullanım olduğu aşikârdır. 
Bunun için doğru enerji politikaları kadar, şehirlerin 
de bu yeni duruma göre yeniden ve doğru planlama-
sı gerekmektedir. Şehir ve Düşünce Dergisi bu ilişki-
ye ışık tutarken doğru planlamaya da katkı sağlamayı 
hedeflemektedir.

Daha iyi şehirlerin ortaya çıkması için büyük bir 
enerji harcayan Esenler Şehir Düşünce Merkezi sizle-
rin de çok değerli katkılarıyla çalışmalarını sürdürü-
yor. Şehircilik alanında var olan birikimleri toplamak, 
çoğaltmak ve geleceğe aktarmak için ortaya koyduğu-
muz çabaların sizler tarafından takdir ediliyor olması 
yenilenmemiz için büyük enerji kaynağı oluşturmak-
tadır. Katkılarınızın devamını bekliyor ve huzurlu bir 
sene diliyoruz. 
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Yayınevi: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplar

(Yirmi Birinci Yüzyıl ve Sonrası)

Şüphesiz, enerji kavramı dün, bugün ve yarının dünya gündeminin en 
önemli gündem belirleyici faktörleri arasında olmaya devam edecek. Bun-
dan hareketle enerji kavramı akademisyenler, iş adamları, yönetici kadrolar, 
stratejistler v.s. ilgili meslek erbapları için okunmaya, araştırılmaya, bilin-
meye değer bir alan olagelmiştir. İşte bu süreçte önemli katkılar sağlayacak 
bir eser: Küresel Enerjiye Yön Veren Güçler adlı kitap.  İlk baskısını 2014 
yılında yapan kitap, enerji konusunda önemli başlıkları konu ediniyor. Kolay 
anlaşılır bir üslupla kaleme alınan eserde ''petrol gerçeği, geçmişin kralı kö-
mürün akıbeti, nükleer enerjinin değişen görüşleri, yenilenebilir enerjinin 
mümkün olup olmayacağı, yenilenebilir enerjinin sınırlarının nasıl belirlene-
ceği, jeopolitik enerji ve teknolojiyle birlikte iklim değişikliğİ'' gibi konu baş-
lıklarına yer verilmiş. 

Kitabın arka kapak tanıtım metninden bir bölüm şu şekilde: Yeni yüzyılın ilk 
on yılında, küresel enerji sistemimiz derinden değişikliklerle sarsıldı. Fosil 
yakıtların yaygınlaşması bazı ülkelere yeni bir güç ve refah kazandırırken 
birçok başka ülkeyi ise endişeye boğdu. 2008 yılında dünya öncekilerden 
farklı bir petrol kriziyle karşı karşıya kaldı. Enerji talebinin kontrolü Batı'nın 
elinden çıkarak süratle modernleşen ve gelişmekte olan dünyaya kaydı. İk-
lim değişikliğinin etkisiyle yeni enerji jeopolitikaları da çok karmaşık bir hâl 
aldı. Teknoloji dünyayı bu zorluklardan kurtarabilir mi? Petrolde tepe nok-
tasına ulaşılması medeniyetin sonunu getirir mi? Ya "enerji bağımsızlığı" ve 
"yeşil teknoloji devrimi"?... Küresel Enerjiye Yön Veren Güçler'de Scott L. 
Montgomery, kafa karışıklığına ve umutla karışık endişeye neden olan tüm 
bu soruları ele alıyor, bize bugünün ve geleceğin bilgilere dayalı bir resmi-
ni çiziyor. 

İSLAMİ BAHÇELER VE PEYZAJLAR 
Yazar: D. Fairchild Ruggles
Çevirmen: Nurcan Boşdurmaz

Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY)

University of Illinois at Urbana-Champaign'de Peyzaj Tarihi profesörü olan D. 
Fairchild Ruggles tarafından kaleme alınan kitap, biz okurları İslam dünya-
sının bahçelerinde uzun bir gezintiye çıkarıyor. İslam kültürü tarihsel olarak 
derin ve çok yönlü olduğu gibi, yapılı çevresinin tarihi de öyledir. İster şehir-
deki mütevazı bir eve ait olsun, ister duvarlarla çevrili ihtişamlı bir saraya, 
bütün İslami bahçelerin temel bir ortak noktası vardı: Çehar bağ denen dört 
parçalı plan. Ruggles'ın Kurtuba'dan Marakeş'e, Kahire'den İstanbul'a, Teb-
riz'den Delhi'ye kadar İslam coğrafyasının dört bir tarafından onlarca örneği-
ni sunduğu bu geometrik ilke, tıpkı şiirde veznin, müzikte de makamın yaptı-
ğı gibi, tasarım imkânlarını kısıtlayarak bahçelerin hamilerini ve mimarlarını 
yaratıcılığa zorluyordu. Konu hakkındaki hacimli literatürün yanı sıra şiirler-
den, seyahatnamelerden, tarım kılavuzlarından ve minyatürlerdeki bahçe 
tasvirlerinden de faydalanan İslami Bahçeler ve Peyzajlar, kapsamıyla etkile-
yici, öğrettikleriyle şaşırtıcı bir kitap.

ŞehirKitaplığı Abdurrahim AYAR

SIFIR ENERJİ MİMARLIĞINA DOĞRU: YENİ GÜNEŞ ENERJİLİ TASARIM 
Yazar: Mary Guzowski
Çevirmen: Neslihan Güçmen,Tuğçe Selin Tağmat

Yayınevi: YEM Yayın

Kitap, günümüz için önemi her geçen gün artan 'mimaride sıfır enerji ve 
düşük enerji' anlayışına uygun, güneş enerjisi kullanımını estetik ve tekno-
lojik tasarımla bütünleştirmiş örnek yapıları konu ediniyor. Enerji tüketimi 
ile karbon salımı başta olmak üzere ekolojik sorunların çözümüne mimar-
lık ve tasarım bağlamında katkı sağlamayı hedefleyen Sıfır Enerji Mimarlığı-
na Doğru: Yeni Güneş Enerjili Tasarım eser hem tasarım nefasetini hem de 
düşük enerji kullanımını teşvik eden güneş enerjili mimarlığa yönelik yeni 
yaklaşımlara ilişkin teori, uygulama ve ilkeleri açıklıyor. Kitapta, çağdaş 'sıfır 
enerji' ve 'düşük enerji' mimarlığında, estetik ve teknolojiyi tasarımla bütün-
leştirmeyi başarmış on adet yapı fotoğraf, şema ve grafikler eşliğinde ince-
lenerek enerji verimlilikleri ortaya konuyor. Eser, söz konusu alanda kaygı 
taşıyan mimar, içmimar, peyzaj mimarı, kentsel tasarımcı ve mühendislere 
yol göstermeyi hedefliyor.

''Varoluşundan bu yana insanoğlu, mevsimler ve bin yıllar boyunca güneş 
doğup batarken sonsuz bir gündüz-gece döngüsü içinde, aydınlık ve karan-
lığın ritmine ayak uydurmayı sürdürmüştür. Yaşamımızı sürdürmek için gü-
neş ve rüzgârı kontrol altına almaya çalışırken buna paralel olarak mimari 
çevreyi şekillendirmekteyiz. İnsanlar; tarih boyunca basit ve sıradan yön-
temlerle evler, mahalleler, ortak alanlar, köyler ve hatta bilgelikle güneş 
enerjili kentler inşa etmişlerdir. Güneş ve rüzgâr, bir binanın mimari tasarı-
mında biçimden plana, kesitten malzemelere ve detaylara kadar her ölçek-
te ilham verir. Dünyanın neresinde ve hangi iklim kuşağında olursak ola-
lım, aydınlık ve ısınmak için güneşe, serinlemek için rüzgâra gereksinim 
duyarız.''

ŞehirKitaplığı

KUDÜS… EY KUDÜS 
Yazarlar: Larry Collins , Dominique Lapierre 
Yayınevi: Kronik Kitap

Kudüs'ü daha iyi tanımalı... Sokak sokak, köşe köşe, karış karış...

"Tur Dağını yaşa

Ki bilesin nerde Kudüs

Ben Kudüs'ü kol saatı gibi taşıyorum

Ayarlanmadan Kudüs'e

Boşuna vakit geçirirsin

Buz tutar

Gözün görmez olur..."

Nuri Pakdil

 

Yüreği Kudüs'te atanlara bir kitap tavsiyemiz var. Uzun zamandır baskısı ol-
mayan eseri Kronik Kitap  Ağustos 2017'de yeniden bastı. 

Kitabın yazarları Dominique Lapierre ve Larry Colins, Kudüs'ün Birleşmiş Mil-
letler'in Filistin Paylaşım Planı'ndan sonra yaşadığı trajedi dolu süreci belge-
sel tadında anlatmışlar.  İsrail'in kuruluş hikâyesi... O dönemin ve tarafların 
birinci elden şahitlikleri...Kudüs'ün bugününü anlamaya giriş için elzem bir 
eser.

Şehir Kitaplığı
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Haber

Esenler Belediyesi, şehir ve in-
san hayatına yönelik yerel, ulu-

sal ve uluslararası çalışmalar yapan 
sivil toplum kuruluşlarının iş bir-
liği geliştirmelerine destek olmak 

amacıyla “Uluslararası Şehir ve Si-
vil Toplum Kuruluşları Zirvesi” 
düzenledi.

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde, 
Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı, AB Bakanlığı ve İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi işbir-
liğinde düzenlenen “Uluslararası 
Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları 
Zirvesi” Yıldız Teknik Üniversite-
si Davutpaşa Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti. Programa; Cumhur-
başkanı Erdoğan, Danışma Kuru-
lu Başkanı Bilal Erdoğan, Ak Parti 

İstanbul Milletvekili Nureddin Ne-
bati, Esenler Kaymakamı Hulu-
si Şahin, Esenler Belediye Başkanı 
M. Tevfik Göksu, Ak Parti Esenler 
İlçe Başkanı Gökhan Taran, Bilim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza 
Ateş ve çok sayıda üniversite rek-
törü katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını Bilim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza 
Ateş yaptı. Uluslararası Şehir ve Si-
vil Toplum Kuruluşları Zirvesi’nin 
2 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu 
belirten Prof. Dr. Ateş, “ Dünyanın 
daha yaşanabilir, şehirlerin sağlık-
lı ve sürdürülebilir bir hale gelme-
si için toplumların vicdanı olan si-
vil toplum kuruluşlarına büyük 
görev düşüyor.” şeklinde konuştu. 
Ateş’in konuşmasının ardından 
söz alan Kanada Kent Enstitüsü 
Program Direktörü Lisa Cavicchia, 
dünyada önem arz eden en önem-
li sorunların şehirlerde yaşandığı-
nı söyledi. Esenler Belediye Baş-
kanı M. Tevfik Göksu da, zirvede 
yerel ölçekli sorunlara küresel bir 
bakış açısıyla çözümler üretileceği-
ni söyledi.

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum 
Kuruluşları Zirvesi’nde konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendine 
değer verildiğini hissetmek isteyen 
vatandaşların, belediyelerinden; 
çocukları için park, torunları için 
kreşler kurmasını, nitelikli kültür, 
sanat, spor faaliyetleri, daha temiz, 
daha yeşil, daha huzurlu mekânlar 
beklediğini söyledi. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Vatandaşlarımızın 
tüm bu taleplerini görmek, anla-
mak, kendimizi buna göre adapte 
etmek zorundayız. Bir belediye yö-
netimi, ancak şehrinde yaşayanla-
rın ihtiyaçlarına cevap verebildiği 
ölçüde başarılı olur. Bu hakikati ıs-
kaladığınız anda çözülme ve geriye 

gidiş de başlamış demektir.” diye 
konuştu.

Zirvenin doğru bir adım olduğuna 
inandığını sözlerine ekleyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını 

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum 
Kuruluşları Zirvesi’nin düzenlen-
mesinde emeği geçenlere teşekkür 
ederek tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 
Esenler Belediyesi’nin ev sahip-
liğinde, 20-22 Ekim tarihlerinde 
gerçekleştirilen Uluslararası Şehir 
ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirve-
si’ne 60 ülkeden 192 sivil toplum 
kuruluşu ve üniversite katıldı. 3 
gün süren zirvede, 17 konu başlı-
ğı altında 35 panelde 157 sunum 
yapıldı.

ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 60 ülkeden 192 sivil toplum kuruluşu ve üniversitenin katılımıyla 
“Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi” 20-22 Ekim’de Esenler’de gerçekleştirildi. 
Zirve’nin ikinci günü özel oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de 
belediyelerin iktidar olmanın ve iktidarda kalmanın kilidi olduğunu ifade etti.

Meltem ZENGİN

Esenler Belediyesi, Türkiye Ya-
zarlar Birliği, İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi ve Türkiye Belediye-
ler Birliği ortaklığında düzenlenen 
“4. Milletlerarası Şehir Tarihi Ya-
zarları Kongresi”nde; şehir-me-
deniyet, şehir-tarih ilişkisi, şehir 
ile insan, edebiyat, sanat, din gi-
bi kavramların etkileşimlerini ve 
iletişimlerini konu alan tebliğler 
sunuldu. Kongre, 13-15 Ekim ta-
rihleri arasında Yıldız Teknik Üni-
versitesi Davutpaşa Kampüsü’nde 
gerçekleşti. 

İlki 2010 yılında Ankara’da gerçek-
leşen “Şehir Tarihi Yazarları Kong-
resi”, yurt içi ve yurt dışından katı-
lan önemli ilim ve fikir adamlarını 
ağırladı. Kongre, ünlü mimar rah-
metli Turgut Cansever anısına, ta-
rihte ve günümüzde inşa edilmiş 
mimari yapılarıyla, tarihî semt-
leriyle, mahalleleri ve coğrafi gü-
zelliğiyle ünlü; birçok medeniyeti 
içinde barındırmış bir dünya şehri 
olan İstanbul’da yapıldı. 

Kongrenin açılış konuşmasını ya-
pan Esenler Belediye Başkanı M. 
Tevfik Göksu, şehirlerin rüyalar 
ve korkular üzerine inşa edildiğine 
dikkat çekerek konuşmasına şöy-
le devam etti: “Bugün şehirlerimiz 
kendi toplumsal değişim dinamik-
leri arasından baktığımızda özel-
likle modernitenin de getirdiği an-
layışla insanları bir topluluk olarak 
yaşamaktan öte, kendi dört duva-
rının arasına hapseden ve sadece 
kendi dünyası içerisinde yaşayan 
mekânlar haline getirdi. Bunu or-
tadan kaldırabilmek için başta mi-
mari tasavvurumuzu yeniden göz-
den geçirip bir şehir olmanın ve bir 
şehirde birlikte yaşamanın, komşu 
ve akraba olmanın hazzını kura-
cağımız bir tasavvurla ortaya çık-
mamız gerekiyor. Bu açıdan şehir 

üzerine yapılan her türlü bilimsel 
ve entelektüel çalışmanın farkın-
dalık oluşturduğunu düşünüyo-
rum. Esenler Belediyesi Şehir ve 
Düşünce Merkezi’mizde 12 akade-
mik çalışma ve onlarca atölye çalış-
ması ile şehrin her yönünün tartı-
şılmasına ve konuşulmasına vesile 
olmaya çalışıyoruz. Bu kongreden 
çıkacak çalışmalar da şehircilik ala-
nında gayret gösterenlere rehber 
olacaktır.” 

Türkiye Yazarlar Birliği Başka-
nı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan 

da, kongrenin medeniyetler be-
şiği olan dünya şehri İstanbul’da 
düzenlenmesinin önemine deği-
nerek,  “Şehir bir medeniyettir, 
Medine’dir. Medine, dinin mekân-
sallaştığı bir kavramdır. İnancın, 
kültüre, sanata, mimariye dönüş-
tüğü yerdir. Türk-İslam kültürü-
nün kadim şehirleri bir bir yok olu-
yor. Şam, Halep, Bağdat, Kudüs 
bugün mahzun, bugün can çekişi-
yor. Şehirlerimizi topyekun orta-
dan kaldırıyor.” şeklinde konuştu.  

Haber

ŞEHİRLERİN TARİHİNİ YAZANLAR ESENLER’DE BULUŞTU
4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Esenler’de gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışından 
64 ilim ve fikir adamının bir araya geldiği kongrede, Anadolu’dan Ortadoğu’ya, Kafkaslar’dan 
Balkanlar’a kadar olan coğrafyada yer alan şehirler ve şehir anlayışları ele alındı.
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ŞEHİR KURAN İRADE:
BÜYÜK ENERJİ

DENEME

Metin Önal MENGÜŞOĞLU 

Yazar - Şair



addenin yapısında 
var olan ve ısı, ışık, 
elektrik vb. şeklin-
de ortaya çıkan güç, 
maddenin tabiatın-
da olan kudret. Or-

ganizmada mevcut olan yapabil-
me, faal olabilme gücü, sözlüklerde 
enerjinin tanımı böyle yapılmakta-
dır. Organizmanın eski dildeki adı 
uzviyet idi. Yani herhangi bir can-
lı varlığı karşılamaktadır. Allah’ın 
daima canlı, ölümsüz ve ebedi var-
lığını tartışmaya açmaya bile gerek 
yoktur. Biz bu bahiste yaratılmış 
evrendeki canlılık ve enerji üze-
rinde düşünce üretmekteyiz. İlahi 
vahyin tilavet olunan hitapların-
dan habersiz dönemlerin kimi dü-
şünce insanları, enerji kavramın-
dan hareketle Yaratıcı Kudret’i, 
Büyük Enerji olarak anlamışlardı. 
Bu ifadenin literal okunuşunu bir 
yana bırakarak, söylenilmek iste-
nene bakıldığında, söz konusu ta-
nımlamanın çok da yadırgatıcı 
olmadığı anlaşılacaktır. Çünkü in-
san, bütün zamanlarda düşünen 
tek yaratıktı ve onun düşünme 

çabasının ilk ve en önemli bahsi, 
varlık problemi olmalıydı. Nitekim 
insanın sabırsızlıkla öğrenmek is-
tediği en onulmaz merakını kam-
çılayan husus, kuşkusuz varoluşun 
kaynağı ve sebepleri üzerinedir.

Nereden geldiğini, nereye gideceği-
ni, bu evrende ne işi olduğunu, bu-
raya kim ya da kimler(!) tarafından 
gönderildiğini elbette düşünmeliy-
di. Bütün insanların fıtratlarında 
(tabiatlarında değil çünkü tabiat 

M

İlahi vahyin tilavet olunan hitaplarından habersiz dönemlerin 
kimi düşünce insanları, enerji kavramından hareketle Yaratıcı 
Kudret’i, Büyük Enerji olarak anlamışlardı. 
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Yapı Taşları: 
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Nöronları
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insan dışı yaratıkların alın yazısı-
dır bir anlamda) kendileri hakkın-
da malumat sahibi, yeri geldiğinde 
olumlu ve olumsuz eylemleri son-
rasında, onu tebrik ya da tembih 
eden bir nefhanın (yaradılışın son 
safhasında insana İlahi Ruh üflen-
mişti) bulunduğu bilinmektedir. 
Ünlü Alman düşünür Nietzshc-
he’nin ifadesiyle söylenecek olursa, 
“Her kişinin içerisinde kendini he-
saba çeken bir kendi vardır.”

Yani insan, içerisindeki (sadrında, 
kalbinde) bu sesin, rehberin göster-
diği yöne döndüğünde, yanılma ih-
timali oldukça azalacaktır. Yanılma 
ihtimali diyoruz bunun nedeni, in-
san kalbinin değişen dönüşen ka-
rakterinden ötürüdür; (vücuda kan 
pompalayan yürek değil, düşünen 
kalbin) bazen marazlı, hastalıklı, 
bazen de mühürlenmiş hallerini 
hesaba kattığımızdandır. Yok eğer, 
insan kalbi yaratıldığı gibi, temiz 
fıtratını korumuş ise selim kalp 
adını alır ki, onun kılavuzluğu pek 
şaşmaz. Kızılderili Bilge muhteme-
len bu sezgisine yaslanarak bağlıla-
rına “Kalbinin gösterdiği yere git.” 
talimatını vermekteydi. Galaksi-
nin orta yerinde, kendisinin far-
kına varmaya başlayan her insan 
tekinin, temel sorunsalı üzerinde 

düşünürken, kendi kalbinin, fıt-
ratının, vicdanının kılavuzluğu 
onu bir yere kadar ulaştıracaktır. 
Evrende bulunan, insan dışında-
ki bütün yaratıklar âlemi de aslın-
da ciddi, samimi bir okuma çaba-
sı sonrasında, ona bir hayli bilgi ve 
malzeme verecektir. Yalnızca bu 
iki rehbere müracaat ederek var-
lık problemini çözmeye, anlama-
ya çalışan insan, illa ki bir yol ağzı-
na kadar ulaşabilir. Ancak yeryüzü 
hayatında sayısız yollarla beraber 
sayısız kavşak bulunmaktadır.

Yollar sıklıkla çatallaşır ve insanı 
şaşırtabilir. Selim kalp sahibi bir 
insan, olanca cesametiyle evrene 

ve onun ortasındaki kendi iç dün-
yasına baktığında, bütün bu oluşu-
mun mimarı, sahibi, var kılıcısının 
kendisi olmadığını çabucak kavra-
yacaktır. Bu kavşak noktası, onun 
ulaştığı son dönemeçtir. Burada 
eğer, tarihin bütün dilimlerinde ve 
bütün toplumlara gönderilmiş Al-
lah Elçileri ve onların getirdiği İla-
hi Metluv Hitabı da okur, anlar ve 
rehberliğinde yola devam ederse, 
aradığı Enerji’nin kaynağı en sahih 
biçimde karşısına çıkacaktır. 

İlahi vahye muhatap olan insan, 
kendini en isabetli biçimde ancak 
oradan okuyacaktır. “Kendi” de-
yince, nasıl eşyanın tabiatında po-
tansiyel anlamda bir güç ve kud-
retin olduğunu idrak etmişse, öz 
fıtratında da, bütün öteki yara-
tıklar karşısında, onların tamamı-
nın üzerinde bir güç ve kudretin 
var bulunduğunu çabucak kavra-
yacaktır. İnsandaki bu cevheri an-
lamaya çalışırken öncelikle şunun 
farkına varılacaktır. Eşyanın tabi-
atındaki potansiyel güç ve kudre-
ti yani enerji cevherini aktif kılma, 
kontrol etme, yönlendirme güç ve 
kudretinin de bizzat insana bah-
şedilmiş bulunduğu görülecektir. 
Eşyanın tabiatına sonuçta potan-
siyel bir enerji yüklenmiştir. İnsan 
kendisinde mevcut bir üst enerjiy-
le onun kumandasını da kontrolü 
altına alabilendir.

İnsan, tarihin bütün 
dilimlerinde ve bütün 

toplumlara gönderilmiş 
Allah Elçileri ve onların 

getirdiği İlahi Metluv 
Hitabı da okur, anlar 
ve rehberliğinde yola 
devam ederse, aradığı 
Enerji’nin kaynağı en 

sahih biçimde karşısına 
çıkacaktır. 

Friedrich Nietzsche

Evren



İnsandaki bu gücün, enerjinin adı 
iradedir. Şöyle ki, insan dışında-
ki tüm yaratılmışlar, buna melek-
ler de dâhildir, adeta birer uydu 
yaratıklar, kurgu varlıklar halin-
de görev yapmakta, hayatiyetleri-
ni sürdürmektedirler. Otomatlar 
biçiminde, yaratılırken nasıl ku-
rulmuş, kurgulanmışlarsa öyle-
ce ve o yönde faaliyet sahasında 
boy gösterirler. Konumlarını, iş-
levlerini asla bozamaz, değiştire-
mezler. Evet, onların da genlerin-
de bir enerji yüklüdür. Ancak onlar 
bu enerjiden habersiz oldukları gi-
bi onu kontrol edip yön değişimi-
ne uğratma kudretine de sahip de-
ğillerdir. İnsan denen bu yaratığın 
fıtratındaki yapabilme, faal olabil-
me gücü, enerjisi, öteki yaratık-
lardan farklı olarak, irade adlı bir 

özgür kumandanın kontrolünde, 
değişebilen, dönüşebilen mahiyet 
arz eder. O, yapar; yaptığını bozar, 

yerine yenisini, daha farklısını ya-
pabilir. Ondaki bu yapabilme, faal 
olma gücü üç tip tezahür gösterir. 

Estetik bilimi üzerinde düşünen 
insanların benzetmesini ödünç 
alarak şöyle bir açıklama yapalım: 
insan, bünyesindeki enerjiyi özgür 
iradesiyle en kaba biçimde, bizzat 
elleriyle kullanır. Sıradan bir ame-
lenin, işçinin eylemini böyle değer-
lendirebiliriz. Bu bir fiildir elbet-
te, bir faaliyettir. Ne var ki biz söz 
gelimi bir yanardağın patlaması-
na da aynı kelimeyi kullanabiliyo-
ruz. “Etna Yanardağı yine faaliyete 
geçti.” derken. En sıradan bir faali-
yet olan eli kullanması bile insanı 
öteki yaratıklar karşısında üstün, 
güçlü ve değerli kılmaya yetecek-
tir aslında. Çünkü öteki canlılar, 
söz gelimi besinlerini temin etmek 
amacıyla, başlarını yere eğmeleri 
gerekirken, insan bu işi hiç eğilme-
den, elini uzatarak becerebilir. Böy-
ledir ancak insan bununla yetine-
cek kadar aciz birisi olamaz. Çünkü 
ondaki enerjinin en düşük harca-
ma biçimidir yalnızca elini kullanı-
yor olması. İkinci tip eyleme, insa-
nın biraz daha nitelikli davranışları 
girmektedir. Bir niyet ve maksat 
taşıyan, el gücü ile beraber mesela 
dil gücünü de ortaya koyan ancak 
çoğaltılabilir de olan faaliyetlerdir 
üzerinde durulan.

Yani herkesin, amaçlayınca rahat-
lıkla yerine getirebileceği cinsten 
faaliyetlerdir bunlar da. Meslekler, 
ziraat, zenâat tipi uğraşları sayabi-
liriz bu modele örnek olarak.Ayrıca 
Arapça amel kelimesi ile ifade edi-
len eylemleri, bu cinsten saymak 
mümkündür. Amel niteliklidir de-
dik yani bir niyet ve kasıt taşır. Ni-
yetin ve kastın nötr olduğunu da 
unutmamalıyız. İyi niyet olabile-
ceği gibi kötü niyet de olabiliyor. 
Sui amel ve salih amel ayrımı me-
ramımızı anlatmada kolaylık sağla-
yabilir. Bu ikinci tip çalışma alanını 
insanın tabiatı olarak değil ahla-
kı olarak isimlendirmişizdir. Tabi-
at değildir çünkü tabiat, önceden 
ve başka bir enerji tarafından ka-
patılmış, mühürlenmiş, sonuçlan-
dırılmıştır. Oysa ahlak, bizzat iş-
leyeni tarafından ortaya konulan 
ve de süreklilik gösteren davranış-
ların bütünü anlamı taşımaktadır. 

İnsan denen bu 
yaratığın fıtratındaki 

yapabilme, faal olabilme 
gücü, enerjisi, öteki 
yaratıklardan farklı 
olarak, irade adlı bir 
özgür kumandanın 

kontrolünde, 
değişebilen, dönüşebilen 

mahiyet arz eder.
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Tabiatta fail, İlahi Kudret iken, 
ahlakta fail bizzat insandır. Ni-
tekim nötr bir kavram olan ah-
lakın iyisi-kötüsü, güzeli-çirkini 
bulunmaktadır. 

İnsanın enerjisi kolay tüken-
mez. Onda daha çok cevher var-
dır. Üçüncü tip faaliyeti hayranlık 
uyandıran, bedii zevke hitap eden, 
güzeli hedefleyen işlere ayırabili-
riz. Birincisi sıradan, ikincisi ise 
nitelikli olan insan faaliyetlerinin 
bu üçüncüsünü, sanat olarak ad-
landırmak en doğrusudur. Bu fa-
aliyette insan mevcut enerjisini, 
neredeyse bütün organlarını, güç, 
kudret ve yeteneklerini aktif, işlev-
sel kılarak ortaya koymaktadır. Eli, 
dili, kalbi aynı anda bir sanat ese-
rini oluşturma aşamasına gelmiş 
demektir. Kuşkusuz kelime anla-
mı itibariyle bu da bir faaliyettir. 
Ancak artık bu faaliyet, sıradan ve 

nitelikli olanın çok ötesinde deyim 
yerindeyse incelikli faaliyettir. Yal-
nız başına duyuların aktardığı veri-
lerle yetinen insan, kaba gerçekle-
rin bir bölümüne ulaşabilir. Ancak 
bilgisine kalbinin feraset ve basi-
ret duygularını kattığında hakika-
te ulaşması daha mümkündür. Be-
raberinde düşünce yetisinin bütün 
basamaklarını da kullanarak, şahe-
serini oluşturur. 

Eskiler Cenab-ı Allah hakkında 
“sani-i hakiki” sıfatını kullanırlar-
dı. Gerçek sanatkâr ve yoktan var 
kılıcı yaratan, yalnız O’dur. Bun-
da kimsenin kuşkusu olamaz. 
O’nun bütün eserleri sanatlıdır. 
Yeryüzünde gerek bizlerden ön-
ce yaşamış, gerekse sonra yaşaya-
caklarla beraber, bizim bütün mev-
cudumuzu karşılaştırdığımızda, 
her bir insan tekinin ayrı bir sa-
nat eseri olduğu görmezden geli-
nemez. Bütün insanların yekpare 
bünyeleri bir yana, topu topu iki 
buçuk santimetre kareye toparlan-
mış bulunan parmak izleri ve yine 
ancak o miktardaki göz retinaları 
birbirinden farklı biçimde yaratıl-
mıştır. Yalnız Allah’a zaten ve do-
ğuştan kul olan ve yalnız O’na kul-
luk edip, yalnız O’ndan yardım 
isteme konumunda bulunan in-
san, bu gerçeği kavrayınca, O’nun 
sanatı ve mucizesi karşısında ac-
ziyetini dile getirmekten başka ne 
yapabilir; nasıl davranabilir?

Allah, bu sonsuz enerjisi ya da kud-
retinden, irade adlı bir cüz ile sanat 
bahisli yaratıcılık yetisinden bir 
nebzeyi, yarattıkları arasında yal-
nızca insana bir keramet olarak 
bahşetmiştir. Olmayan iradeleriy-
le ortaya konulmadığı için, öteki 
yaratıkların eserleri, ne ölçüde sa-
natlı olursa olsun, bu sanatın faili 
söz konusu canlılar değil, bizzat Al-
lah’tır. Sanatın, çoğaltılabilir olma-
yan ürünlerden oluştuğunu gör-
mek için, bizi sanatın tanımına en 
iyi yaklaştıran bu ve benzeri İlahi 
kudret eserlerine bakılmalıdır. Kar 
taneleri en tipik örneklerdendir. 
Örümcek ağı, bal peteği, ipek böce-
ğinin kozası bütün bu muhteşem 
sanat eserlerinin hakiki faili ve sa-
natkârı elbette Allah’tır. 

Bütün bir insanlık tarihi, her ikli-
min, her coğrafyanın, gerek halen 
yaşayan ve gerekse tarihten silinip 
gitmiş bulunan her kavmin ortaya 
koyduğu muhteşem beşeri sanat 
eserleriyle doludur. Medeniyet de-
nilen ortak güzellikler havuzunda, 
bizi hayran bırakan, hayretimizi 
kamçılayan nice beşeri sanat eseri 
bulunmaktadır. Rabbimizin insana 
keramet olarak bahşettiği bu yara-
tıcı sanat gücü, enerjisi, kendisini 
kırlarda, bayırlarda, izbelerde, ten-
halarda, köylerde değil elbette, kit-
leler halinde, bir hukuk düzeninde 
yaşanan şehirlerde göstermiştir.

Allah, insanı kendisine kulluk et-
mesi için yaratmıştır. Kulluğun 
gereği olarak da onu sorumlu kıl-
mıştır. Sorumluluk görevini yerine 
getirebilmesi için de fıtratına türlü 

Kar Tanesi

Eskiler Cenab-ı Allah 
hakkında “sani-i hakiki” 

sıfatını kullanırlardı. 
Gerçek sanatkâr 

ve yoktan var kılıcı 
yaratan, yalnız O’dur. 

Bunda kimsenin 
kuşkusu olamaz. O’nun 

bütün eserleri sanatlıdır.

Salyangoz 
Kabuğundaki 

Altın Oran



donanımlar yüklemiştir. Bu dona-
nımların bütününe insanın enerjisi 
demekte hiçbir mahsur yoktur. Ve 
insan bu donanımını sıradan ya da 
nitelikli eylemleri üzerinden kul-
lanırken, herkes gibi birisidir. İşte 
enerjisini üçüncü tip yaratıcı ey-
lemlere de harcayarak yeryüzünü 
imar ve inşa faaliyeti, yüzyıllardan 
bu yana şehirler kurularak gerçek-
leştirilmiştir. Denilebilir ki beşe-
ri sanatın bütün alanlarda üstün, 
önemli, değerli birçok göstergesi 
vardır. Şiirler, romanlar, öyküler, 
resim sanatı örnekleri, muhteşem 
besteler ve heykellerin sergi alan-
ları şehirler olmasaydı, bir düşüne-
lim, bütün bu ürünler aynı değeri 
koruyacak, aynı önemi taşıyacak 
mıydı? Allah’tan aldığı sorumlu-
luk ve bağışlarla, yeryüzünün asıl 
enerjisi olan insanın ortaya koydu-
ğu en büyük sanat eseri şehirlerdir.

Şuursuz kalabalıkların boca edil-
diği, mülteci kamplarından öte-
ye geçmeyen, demir ve beton yı-
ğınaklarıyla tabiatın tahribatına 
kalkışan metropollerden söz etmi-
yorum. Hangi yönden bakarsanız 
bakınız, birbirinin tıpkısı siluetle-
riyle kopyalana kopyalana silikleş-
miş, kimliksizleşmiş kült yapılar, 
ne ölçüde göğe yükselirse yüksel-
sin, birer ruh hapishanesinden 
başka anlam taşımayacaktır. On-
ların oluşturduğu daha doğrusu 
kirlettiği mekânlar şehir değil bel-
ki birer kenttir. Şehir dediğin ma-
hallelerden ibarettir. Bütün mahal-
leler kendi içerisinde muazzam bir 
enerji yüküne sahiptir. Öylesine 

canlı bir hayat yaşanır ki mahalle-
lerde, kişi insan olduğunu, seçkin 
kimlik ve kişiliğini orada asla unu-
tamaz. Çünkü mahalle, orada yaşa-
yan herkesin namusudur adeta.

Oysa gökdelenler yahut güya akıl-
lı evler, insanı hem kendinden yani 
insanlığından hem de öteki insan-
lardan uzaklaştıran, yabancılaştı-
ran, giderek onu sıradan bir tabiat 
mahlûkuna dönüştüren yapılar-
dır. İnsandaki yaratıcı enerji ancak 
hemcinsleri, kardeşleri, akrabaları, 

komşuları ve karşı mahalledeki ra-
kipleriyle karşılaşmalar sonrasın-
da eyleme dönüşebilecektir. Şehir 
ve enerji başlığı, yeni zamanlarda 
insanın hatırına, egzoz dumanla-
rı, sera gazları, ışık ve ses kirliliği, 
en ufak bir müzikalitesi kalmamış 
uğultu ve gürültülerden başka ne 
getirmektedir? Toplu taşıma araç-
larında, tek bir köy nüfusuna sa-
hip bulunan beton yığınaklarda 
mahmurlaşmış, kimsesizleşmiş, 
kimliksizleşmiş, selamsız sabah-
sız yaratıklara döndürülmüş insan 
örnekleri, ne zaman kapatıldıkla-
rı ruh hapishanelerinin duvarları-
nı döverek oradan kurtulma ham-
lesi içerisine gireceklerdir? Tıpkı 
birer makine gibi çalışan, üretim 
tüketim ilişkisinden gayrı kaygısı 
kalmamış kimselerin de görünür-
de bir enerji sarf ettiğini söylemek 
mümkün. Ama onlara birer küçük 
fabrika gözüyle bakılabilir; bu du-
rum insana reva mıdır? 

Maddenin içerisindeki güç ve kud-
ret olan şu enerji dediğimiz ham 
maddenin âlâsı, insan bünyesinde 
bâkir biçimde yatıp durmaktadır. 
Şehirleri inşa eden mimarlar, be-
lediyeler, yatırımın büyüğünü taşa 
toprağa değil bizzat insanoğluna 
yaptıkları zaman, bunun semere-
sini bütün kavşaklarda, yol kesitle-
rinde birbiriyle selamlaşan, birbiri-
ne yol gösteren, ikinci müşterisini 
komşu esnafa gönderen güzel ah-
laklı insanlarla buluştururlar. 

Barcelona

Times 
Meydanı

Allah’tan aldığı 
sorumluluk ve bağışlarla, 
yeryüzünün asıl enerjisi 

olan insanın ortaya 
koyduğu en büyük sanat 

eseri şehirlerdir.
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Enerji ve Şehir Üzerine Düşünceler

SÖYLEŞİ

Berat ALBAYRAK

65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı



ayın Bakanım, Ener-
ji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı olarak 
ülkemiz enerji yöne-
timini başında bulu-
nuyorsunuz, Tarih 

boyunca şehirle enerji arasında hep 
bir ilişki olagelmiştir. Hatta şehirle-
ri ortaya çıkaran en önemli unsur-
lardan birinin enerji olduğunu söy-
lemek yanlış olmaz. Günümüzde 
bağımlılık haline gelen bu ilişki hak-
kında neler söylersiniz?

Öncelikle, modern hayatın inşa-
sında enerjinin çok büyük önem 
taşıdığını belirtmemiz gerekiyor. 
Çağımızdaki her yenilik, yanında 
bir enerji ihtiyacını da beraberin-
de getiriyor. Nasıl ki her yeni tek-
nolojik gelişme ya da her altya-
pı yatırımının ekonomik maliyeti 
varsa, aynı şekilde bir enerji mali-
yeti de oluşuyor. Özellikle son iki 
yüz yıldır, üretim-tüketim formla-
rı ve modelleri baş döndürücü bir 
hızla değişiyor, değişmeye devam 
ediyor. Bunun enerji altyapısı ve 

ihtiyacı da bu hıza ayak uydurmak 
suretiyle değişimini sürdürüyor. 
Bu bağlamda, değişen toplumsal 
tüketim alışkanlıkları ve modern 
şehir yapısını dikkate aldığımızda 

dur durak bilmeyen bir dinamizme 
şahit oluyoruz. 

Daha net bir şekilde ifade et-
mek gerekirse, özellikle üretimin 
büyük ölçüde enerji altyapısına 

Çağımızdaki her yenilik, yanında bir enerji ihtiyacını da 
beraberinde getiriyor. 

S
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dayanması, yönetilmesi gereken 
büyük bir alanı meydana getiriyor. 
Hiç durmayan üretim mekanizma-
sı, bu yönüyle kesintisiz ve kaliteli 
enerji arzına ihtiyaç duyuyor. İşin 
bu tarafı, bizlere yani enerji yöne-
timine düşüyor. Hem üreticilerin, 
hem şehrin sakinlerinin enerji ih-
tiyaçlarını karşılamak üzere; viz-
yoner strateji, doğru planlama ve 
kusursuza yakın bir uygulama pra-
tiği ile gerekli arzı sağlamak bizle-
re düşüyor. Bu noktada, bu süre-
ci doğru yöneterek, esasında şehir 
hayatı ile enerji arasındaki ilişki-
yi bağımlılıktan daha çok güvenli 
bir altyapı ilişkisi halinde tutmaya 
çalışıyoruz. 

Bağımlılıktan farklı olarak, enerji-
yi çağdaş teknolojilerin var olabil-
mesini mümkün kılan bir kaynak 
değerlendirirsek ne kadar önemli 
bir kaynaktan bahsettiğimiz daha 
iyi anlaşılabilir. Bugün her bireyin 
hayatında yokluğunu tasavvur da-
hi edemediği cihazların, makinele-
rin varlığının birincil koşulu olan 
enerjinin önemi; şehirde, kırsalda 
kısacası insanın yaşadığı her yerde 
artarak devam edecektir. 

Artan enerji üretiminin en bü-
yük alıcıları hiç şüphesiz her gün 
daha da büyüyen şehirler. Sahip 

oldukları gelişmiş altyapı imkânla-
rı sayesinde şehirler bugün ekono-

mik büyümenin lokomotifi oldu-
lar. Sanayinin yoğunlaştığı şehirler 

aynı zamanda elektrik tüketiminin 
de hızla arttığı bölgeler arasında 
yer alıyor. Bu ihtiyacın karşılanma-
sı için elektriğin yerinde üretimi 
büyük önem taşıyor. Aksi takdirde 
elektriğin uzak bölgelerde üretilip, 
sanayi yoğun bölgelere taşınması 
beraberinde büyük maliyet kayıp-
larını da getiriyor. 

Türkiye’nin elektrik tüketimi en 
yoğun bölgesi olan İstanbul ve 
Trakya Bölgesi için biz 1500 km 
hat ile en doğudan, Karadeniz’den 
elektrik taşıyoruz. Bunlar her tür-
lü hava şartından etkileniyor. O 
kadar uzun hat boyunca kayıp-
lar yaşanıyor. Kesintisiz ve kalite-
li enerji arzı için yapmanız gereken 
yatırımı çok çok artırıyor. Bu böl-
genin yerinde üretim olmadığı sü-
rece, riskini en aza indiremezsiniz. 
Kaldı ki bu kadar büyük iletim hat-
tı maliyeti de sürdürülebilir değil. 
Kayıplara karşı, kesinti risklerine 
ve altyapı risklerine karşı Türkiye, 
son dönemde ciddi adımlar attı. 
Örneğin İstanbul ve Marmara Böl-
gesi’nin elektrik ihtiyacını karşıla-
mak için Çanakkale Boğazı’ndan 
mevcut çift devre denizaltı kablo 
geçişine ilave olarak, ikinci bir çift 
devre denizaltı kablo geçişi 2017 
Nisan ayında devreye alındı. Üçün-
cü çift devre denizaltı kablosu için 
projelendirme çalışmaları devam 
ediyor. Ancak, en verimli en düşük 
maliyetli ve hepsinden önemlisi en 
sağlıklı olanı yerinde üretim. Bunu 
sağlamalıyız. 

Artan enerji üretiminin 
en büyük alıcıları hiç 

şüphesiz her gün daha 
da büyüyen şehirler. 

Sahip oldukları gelişmiş 
altyapı imkânları 

sayesinde şehirler bugün 
ekonomik büyümenin 

lokomotifi oldular. 



Modern şehirler için enerji hem bir 
çözüm hem de problemin esas kay-
nağı olmaktadır. Hem de enerji ol-
masaydı yüksek katlı binalar olmaz, 
şikâyet ettiğimiz yoğunluk ve trafik 
sorunları olmazdı. Diğer yandan or-
taya çıkan sorunları çözmek için de 
enerjiden istifade ediyoruz. Bu ko-
nuda neler söylersiniz?

Doğada var olan çeşitli kaynaklar-
dan üretilen enerjinin modern şe-
hirler için temel bir ihtiyaç olma-
sını problem olarak görmemek 
gerekir. Doğru planlama ve sağlık-
lı şehircilik modellemeleri ile in-
şa edilen yaşam alanları, güçlü bir 
enerji altyapısı ile bir araya geldi-
ğinde modern bir şehir hayatının 
işleyişini sağlayabilirsiniz.

Enerjinin insan hayatındaki öne-
mi, yalnızca günlük rutinlerini ger-
çekleştirmesi için değil, aynı za-
manda sağlıktan ulaşıma, iletişime 
kadar birçok hayati önem taşıyan 
alanda kendini göstermektedir. 
Enerjiyi, insanın hayranlık uyandı-
ran ve sınır tanımayan hayal gücü-
nün sonucu olarak karşımıza çıkan 
her yeniliğin tamamlayıcı unsuru 
olarak görmemiz gerekir. 

Bu unsur; medeniyetin tecessüm 
ettiği şehirlerin inşasında, yaşam 
alanlarının oluşturulmasında kısa-
cası insanın temas ettiği her yerde 
imkan alanları oluşturmaya devam 
edecektir.

Günümüzde şehirlerde enerjiye olan 
ihtiyaç çok büyük oranda artış gös-
termektedir, bu ihtiyaç ile, bağımlı-
lık noktasına gelen bu durum ile na-
sıl başa çıkılabilir?

Modern dünyada toplumların 
enerjiye olan bağımlılığı, belki de 
tarih boyunca en yüksek seviyesine 
ulaşmış durumda. Çağdaş şehirle-
rin, günümüz toplumlarının enerji 
yoğun bir profile sahip olduklarını 
görüyoruz. İnsan hayatını kolay-
laştıran her yeni ürün, bu yoğunlu-
ğu daha da artırmaktadır. Bu iliş-
ki, ekonomik maliyetinin yanında 
çevreye olan olası etkileri nedeniy-
le dikkatli değerlendirilmelidir.

Modern insanın teknolojiye oldu-
ğu gibi enerjiye de bağımlılığının 
artış göstermesi, enerjide en gün-
cel arayışı ortaya çıkarmıştır diye 
biliriz. Sürdürülebilirlik… İhtiyaç 
duyulan enerjiyi en doğru, en ve-
rimli ve tabiata en uyumlu şekil-
de, gelecek nesillerin ihtiyaçları-
nı riske atmadan üretmek bugün 
sürdürülebilirlik olarak adlandırılı-
yor. Bugünün ihtiyacı için istediği-
niz gibi, sınırsız bir özgürlükle, ne 

pahasına olursa olsun enerji ürete-
mezsiniz. İstediğiniz gibi de tüke-
temezsiniz. Üretim ve tüketimin, 
çevreye, insana, kültüre, geleceğe 
olan etkilerini göz ardı edemez-
siniz. Aslında modern dünyanın 

bugün konuştuğu bu konu bizim 
değerlerimizde tarih boyunca var-
dı. Bizim tasarruf kültürümüz, 
böyle bir anlayışın üzerine kurulu-
dur. Biz üretimde de, tüketimde de 
doğanın, hayvanların, başka insan-
ların hakkını hep gözetiriz. 

Toplumsal ve bireysel tüketim alış-
kanlıklarımızı belirleme nokta-
sında, tasarruf hassasiyetini ön 
planda tutabildiğimiz ölçüde bu 
bağımlılığın ekonomik ve doğal so-
nuçlarını yönetebileceğimiz kanaa-
tini taşıyorum. Sonuçta sınırsız bir 
kaynaktan bahsetmiyoruz. 

Tasarruf ya da verimlilik bizim te-
mel meselemiz. 

Verimlilik açısından yapılması gere-
ken neler var? 

Türkiye enerji yoğunluğunda is-
tediğimi noktada değil. Bir birim 
ürünü biz gelişmiş ülkelerden da-
ha fazla enerji harcayarak sağlıyo-
ruz. Bu yüzden de verimlilikte al-
mamız gereken yol var. Verimlilik 
meselesi bir kereye mahsus bir ta-
sarruf olmadığı, bir kültür olduğu 
için sürekli bir doğru kullanım, sü-
rekli bir tasarruf imkanı ortaya çı-
kardığı için çok önemli görüyoruz. 
AK Parti iktidarları boyunca enerji 
politikalarına verimlilik hep önem-
li bir başlık oldu. 

Enerjinin insan 
hayatındaki 

önemi, yalnızca 
günlük rutinlerini 

gerçekleştirmesi için 
değil, aynı zamanda 
sağlıktan ulaşıma, 

iletişime kadar birçok 
hayati önem taşıyan 

alanda kendini 
göstermektedir.  
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Verimlilik alanında yapılan çalış-
malar ve alınan tedbirlerle; ülke-
miz birincil enerji yoğunluğu 2015 
yılında 2000 yılına göre toplamda 
yüzde 23,1 azaldı. Yaklaşık 45 mil-
yar dolarlık bir tasarruf sağladık. 

Şimdi yeniden bir verimlilik ham-
lesi başlatıyoruz. 2018 yılını “Ener-
ji Verimliliği Yılı” ilan edeceğiz. Bu 
çerçevede “Ulusal Enerji Verimliliği 
Eylem Planı” hazırladık. 

Eylem Planı kapsamında bina ve 
hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi 
ve teknoloji, tarım ve yatay konu-
lar olmak üzere toplam 6 kategori-
de tanımlanan 55 eylem ile; 2023 
yılına geldiğimizde Türkiye’nin bi-
rincil enerji tüketimini %14 azalta-
rak, 2033 yılına kadar inşallah yak-
laşık 30 milyar ABD Doları karşılığı 
tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. 
Bu sürdürülebilirlik ilkesi açısın-
dan da büyük önem taşıyor. Bu Ey-
lem Planı’nı çok yakın bir zamanda 
açıklayacağız. 

Artan enerji talebi ile başa çıkmak 
için tüketim anlayışımızda olduğu 
gibi üretim anlayışımızda da deği-
şim gerektirir mi?

Şehirlerin devasa enerji ihtiyaçları-
nı karşılamak için doğanın imkân-
ları en ileri teknoloji ile işlense de, 
enerji üretiminde artık sadece şir-
ketler yok. Herkesin, her binanın, 
her işletmenin küçük miktarda 

enerji ürettiği ve üretilen küçük 
miktarda enerjinin akıllı şebeke-

ler aracılığıyla paylaşıldığı bir sis-
temde artık mevcut. Türkiye bu 

anlamda ciddi bir potansiyele sa-
hip. Bu potansiyeli en iyi şekilde 
değerlendirmek için 3 kVA’ya ka-
dar olan güneş paneli ve rüzgâr 
türbininde trafo kaynaklı kapasite 
kısıtını kaldırdık. 

Elektrik dağıtım şirketleri, bu yön-
de gelecek tüm talepleri geri çe-
viremeyecek. Abone, çatısına 10 
kVA’ya kadar koyacağı panel ya da 
türbin için de bulunduğu bölgede-
ki elektrik dağıtım şirketiyle tema-
sa geçecek. Dağıtım şirketi, gerek-
li teknik düzenlemeleri yapacak 
ve 5 megavat trafo kapasitesi do-
luncaya kadar tüm talepleri karşı-
layacak. Pekiyi bu ne anlama geli-
yor? Artık vatandaşlarımız ürettiği 
elektriğin fazlasını satabilme im-
kânına kavuşacak. Böylece sadece 
kendi enerji ihtiyacını karşılamak-
la kalmayacak aynı zamanda bura-
dan önemli bir gelirde elde etmiş 
olacak. Bu konuda yasal mevzuatı 
kısa bir sürede tamamlayacağız. 

Son dönemlerde ortaya çıkan ve 
yaygınlaşmaya başlayan akıllı şe-
hirler uygulamasının hayatımıza 
etkilerini değerlendirebilir misiniz?

Bir çözüm üretme mekanizması 
olarak siyasetin, öncelikli günde-
mi olan “şehirleri daha yaşanabilir” 
hale getirme idealinin altyapıda-
ki karşılığını akıllı şehir çözümleri 
olarak değerlendirebiliriz. Sürek-
li artan nüfus ile birlikte karmaşık 
hale gelen kent yaşamında; ener-
ji, sağlık, ulaşım ve haberleşme 

Sürekli artan nüfusu 
ile karmaşık hale 

gelen kent yaşamında; 
enerji, sağlık, ulaşım 

ve haberleşme gibi 
yaşamsal alanlardaki 

ihtiyaçların 
karşılanmasında 

kaynakların verimli 
kullanılması hayati 
önem taşımaktadır.  



gibi yaşamsal alanlardaki ihtiyaç-
ların karşılanmasında kaynakların 
verimli kullanılması hayati önem 
taşımaktadır. 

Değişimin ve beraberinde getirdi-
ği sorunların durmadan artış gös-
terdiği kent hayatında, sınırsız ih-
tiyaçlara sürdürülebilir kalkınma 
çerçevesinde karşılık verebilmek 
için akıllı çözümlerle donanmış 
bir altyapı oluşturmak durumun-
dayız. Ancak bu sayede, insan ha-
yatında yaşanan gelişmelere ve bu 
gelişmelerin getirdiği yeni ihtiyaç-
lara aynı hızda karşılık verebiliriz. 

Enerji sektörüne bakan yönünde 
ise, akıllı şebeke sistemlerinin mo-
dern ve bütünsel bir altyapı inşası 
için önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Tüketiciye kesintisiz ve ka-
liteli enerji arzının en önemli un-
surlarından bir tanesi, kaynakların 
en verimli şekilde kullanılması-
dır. Üretimden dağıtıma, iletim-
den yazılıma kadar verimlilik esa-
sına göre kurgulanmış bir enerji 
altyapısı, yani akıllı şebeke siste-
mi; kaynakların verimli kullanıl-
ması, yeşil enerjinin sisteme daha 
fazla entegrasyonu ve enerji tasar-
rufu gibi avantajlar sağlayarak sür-
dürülebilir bir şehir hayatına katkı 
sağlamaktadır. 

Ülkemizde kentleşme ve ekonomik 
gelişme neticesinde artan nüfus yo-
ğunluğu enerji kullanımına olan ih-
tiyacı her geçen gün artırmaktadır. 
Aynı zamanda enerji kullanımından 

dolayı çevre sorunları ortaya çık-
maktadır. Bu bağlamda şehirleri-
mizde temiz ve yenilenebilir enerji 
sağlanması için ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır?

Türkiye’de yenilenebilir enerji kay-
naklarında son dönemde ciddi bir 

atılım gerçekleşti. Türkiye yüz-
de 32’lik yenilenebilir enerji kay-
naklarından elektrik üretimindeki 
payı ile pek çok Avrupa ülkesinin 
oldukça ilerisindedir. 2016 yılın-
da kurulu gücümüze eklenen ka-
pasitenin yüzde 55’ini yenilene-
bilir enerji kaynakları oluşturdu. 
Bu yılın ilk 8 ayında devreye aldı-
ğımız enerji üretim tesislerimizin 
de yüzde 64’ünü yine yenilenebilir 

enerji kaynaklarına dayalı tesisler 
oluşturdu.

Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicili-
ği Endeksi’nde bu sene 3 basamak 
yükselerek 16. sıraya yükseldik. 
Rüzgar enerjisi özelinde de bu yılın 
ilk yarısında da yeni rüzgâr kapasi-
tesinde Türkiye, Avrupa üçüncüsü 
oldu. İnşallah, gelecek 10 yıl içeri-
sinde 10 bin MW güneş ve 10 bin 
MW rüzgâr enerjisi başta olmak 
üzere yenilenebilir enerji kaynakla-
rının maksimum oranda enerji se-
petine girişini sağlayacağız.

Rüzgâr ve güneşte gerçekleştirdi-
ğimiz tarihi ihalelerle hem yeni-
lenebilir enerji maliyetlerini aşa-
ğı çektik hem de Türkiye’yi enerji 
teknolojilerinde bölgesinin üre-
tim üssü haline getirecek adım-
ların temellerini attık. Rüzgâr ve 
güneş ihalelerinde belirlenen yer-
li üretim, 10 yıl süreyle ar-ge yap-
ma zorunluluğu ve yüzde 80 yerli 
mühendis istihdamı enerji tekno-
lojilerinin yerelleşmesi adına bü-
yük önem taşıyor. İnşallah gelecek 
10 yıl içerisinde dünyaya “Made 
In Turkey” damgalı güneş panelle-
ri, rüzgâr türbinleri ihraç etmenin 
haklı gururunu yaşayacağız. 

Türkiye’de yenilenebilir 
enerji kaynaklarında 

son dönemde ciddi 
bir atılım gerçekleşti. 
Türkiye yüzde 32’lik 
yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elektrik 
üretimindeki payı ile pek 

çok Avrupa ülkesinin 
oldukça ilerisindedir. 
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nsan, bir dış koru-
ma desteği olma-
dan bu dünyada 
kendi başına var 
olabilen bir canlı 
türü değildir. Diğer 

bütün canlılar, kendi kendine yete-
bilirler. Koruma ve beslenme içgü-
düsü ile yapılan hareketler veya iş-
ler dışında teknik üretmeden insan 
türünün bu dünyada kalıcı olabile-
ceği konusu kuşkuludur.

Ateşin, tekerleğin ve idarenin/yö-
netimin icadı insanlığın kaderini 
değiştiren buluşlardır. Bu icatların 
kim tarafından ve nasıl bulundu-
ğu konusundaki var olan tartışma-
lar benim için son derece kısa ve 
açıktır. “Âdemoğluna” bu dünyada 
yaşamayı öğreten ve ona dünyayı 
tanıtan “ilk muallim” bir peygam-
berdi. Varlığın adını hecelemeyi 
de ve onun içerdiği mânâyı da biz 
ilk atamızdan öğrendik. Daha son-
ra her bir kuşakta yeni bir bilgi ile-
tildi bize. Belki de insanın esas yö-
nelimi “inanç ve değer” olduğu için 

İnsan, bir dış koruma desteği olmadan bu dünyada kendi başına 
var olabilen bir canlı türü değildir.

İ
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bize öğretilen o teknik kısım hep 
gölgede kaldı uzun bir süre. 

İnsan iki konuda bir arayış içinde-
dir ve icatlar da bu iki alandaki ara-
yışlara katkı sunma çabasının neti-
cesinde ortaya çıkmıştır. Birincisi 
biz, ait olmadığımız bu dünyada 
kalıcı olmanın yollarını arıyoruz; 
ikincisi de ait olduğumuz dünyayı 
buraya transfer etmek istiyoruz. 

Malum bizim son derece güçlü bir 
“kusursuzluk özlemimiz” var ve 
âdeta biz, bunun için yaşıyoruz. Ait 
olduğumuz esas dünyanın (cenne-
tin) özlemini gidermenin çabası 
içindeyiz. Ya da mutlak bir doyum 
yakalamaya ulaşmanın… Bu iki 
alandaki çabalarımızı yürütürken 
asgari ihtiyaçlardan fazlasına muh-
taç olduğumuzu fark ettiğimizden 
beridir bir desteğe, kendi gücü-
müzden fazla bir enerjiye muhtaç 
olduğumuzun da farkındayız.

İnsanlığın, doğayla mücadelede ve 
arzularını gerçekleştirmede gücü-
nün yetersiz kaldığını fark ettiği 
andan itibaren bir enerji politika-
sı hep var olmuştur. Güç üretme-
nin kollektif bilinçle bir akrabalı-
ğı var mı bilinmez ama ilk üretilen 
gücün toplumsal dayanışma ala-
nında gerçekleştiği söylenebilir. 
Ancak “dayanışma” zamana bağlı 
olarak çeşitli biçimlerde değişime 
uğramıştır. 

Her asrın kendisine ait bir “ener-
jisi” olmuş, güç politikası ya da 
güç kaynağı olmuştur. Antik dö-
nemlerde kol gücünden elde edi-
len enerji ile güçlenmek isteyen 
insanlık bugün bu işi tamamen 

makinelere ihale etmiştir ve enerji 
iki ayaklı bir dinamik unsur haline 
gelmiştir: Teknik ve kaynak.

Toplumsal değerler ve düşünce bi-
çimi ile olan derin irtibatı dola-
yısıyla teknoloji, bugün sosyoloji 
dünyasının en çok tartıştığı konu-
ların başında gelmektedir. 

Teknolojiye dair tartışmalar son 
derece eskidir. Teknik değişimle-
rin bazı toplumsal değerleri aşın-
dırdığına ve gençleri yoldan çı-
kardığına dair kaygılar, milattan 
önceki kimi Sümer yazıtlarında bi-
le rastlanmıştır.

Bizim ülkemizde de konu son de-
rece canlı ve günceldir. Özellikle 
batılılaşma sürecinde bahse konu 
edilen “gavurlara benzeme” eleşti-
rileri ciddi bir konudur ve söz ko-
nusu tartışmaları içeren yüklü bir 
literatür de mevcuttur. Zira tek-
nolojinin bizzat “kendi içinde bir 
kültür ve değer taşıdığı” bilinmek-
tedir. İnsanı teknoloji üretimine 
sevk eden etmenler, doğal şartlar 
olmakla beraber sahip olduğu de-
rin dini/ideolojik inanç ve duygu-
lardır aynı zamanda.

Dinden istihraç edilen değerlerin, 
tekniği ve sanatı nasıl şekillendir-
diğine ilişkin tartışmanın Doğu 
Batı farklılığındaki ayrıma dikkat 
çekmek için işaret edilen tipik em-
sal “ibrik ve vazo” örnekleridir. Su 

İnsanlığın, doğayla 
mücadelede 
ve arzularını 

gerçekleştirmede 
gücünün yetersiz 

kaldığını fark ettiği 
andan itibaren bir 

enerji politikası hep var 
olmuştur.



kullanımı için üretilen bu iki ara-
cın/kabın sahip olduğu formun 
kültürel bir okuma metaforuna 
kaynaklık etmesi, esasında bir te-
sadüf değildir. İbrik, israfın engel-
lenmesi kaygısının dışa yansıma-
sıdır. Vazo da ise daha başka bir 
sosyokültürel değerin yansıması 
vardır. O halde bizim ürettiğimiz 
tekniğin tükettiği ya da tüketeceği 
enerjinin boyutu ve niteliği de esa-
sında sosyokültürel değerlerle son 
derece yakından ilgili bir konudur.

Bugün enerji konusu, küresel ısın-
madan haksız rekabetlere, fosil ya-
kıtlarından atmosferdeki karbon 
dioksit oranına, ozon tabakasının 
delinmesinden karbon ayak izine 
kadar pek çok mevzuyu içermek-
tedir. Aynı zamanda enerji, dün-
ya siyasetinin en belirleyici faktör-
lerinden birisidir. 1973 yılındaki 
Arap-İsrail savaşında başta ABD ol-
mak üzere Batılı ülkelerin İsrail’e 
destek vermeleri üzerinde Petrol İh-
raç Eden Arap Ülkeleri Birliği (OA-
PEC), savaşta İsrail’in tarafında yer 
alan ülkelere petrol ihraç etmeye-
ceklerini bildirmeleri üzerine çıkan 
krizden bu yana dünya siyasetinin 
en belirleyici konusudur, enerji.

Ekonomiyi, eğitimi, sosyolojiyi ve 
siyaseti belirleyen enerji artık do-
ğada tutunmayı sağlayan bir güç 
aracı olmaktan çıkmıştır. Doğayı 
yaşanabilir kılmak için icat edilen 

enerji, yeni bir doğa yaratma is-
tencine dönüşmüştür. Bundan 
dolayı da enerji üretim alanları ve 

kaynakları hayatı kolaylaştırma-
nın enstrümanları olmanın öte-
sinde hayatı yeniden kurmanın 
(yaratmanın) temel bileşeni ol-
muştur. Bundan dolayı da enerji 
üretim teknikleri, enerjinin kendi-
sinden çok daha kıymetli bir hale 
gelmiştir.

Klasik sosyoloji geleneğine göre, 
toplumsal değişimi belirleyen te-
mel alt yapı ekonomidir. Marx’ın 
üzerinde durduğu tek bir sosyo-
lojik kurum eksenindeki “üretim 
araçları ve ilişkileri temelli deği-
şim” tezi, teorik çerçeve bakımın-
dan geçerliğini korusa da içerik 
bakımından bir hayli tartışmalı-
dır. Neo-Marksistlerin de bahse 
konu ettikleri bu durum aslında 
değişimin dinamiğine ilişkin bir 
okumadır. Her ne kadar toplum-
sal değişimin en önemli belirleyici 
dinamiği tek bir sosyolojik kurum 
olarak ekonomi olduğu kabul edil-
se de bu durumun bazı siyasi, tari-
hi ve toplumsal koşullara bağlı ol-
duğu da çok açıktır.

Nasıl ki Ortaçağ’da din, modern 
zamanlarda ekonomi toplumsal 
değişimi belirleyen en temel ku-
rum ve faktör idiyse bugün de aynı 
işlevi siyaset yerine getirmektedir. 
Siyasetin belirleyici bir kurum ha-
line gelmesi ile neredeyse her ala-
na dair yeni bir “politik” durum da 
oluştu. Ekonomi politiğin yanına 

Dinden istihraç 
edilen değerlerin, 

tekniği ve sanatı nasıl 
şekillendirdiğine ilişkin 

tartışmanın Doğu 
Batı farklılığındaki 

ayrıma dikkat çekmek 
için işaret edilen tipik 
emsal “ibrik ve vazo” 

örnekleridir.
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siyasetin politiği, hatta enerjinin 
de politiği eklendi. Kısaca artık 
ekonomi gibi siyaset de toplumsal 
değişimin belirleyici faktörü haline 
geldi.

Geleceğin Politiğini 
Belirleyecek Olan 
Dinamik Nedir?
Toplumsal tarih ile ilgili özetlediği-
miz sosyolojik kurum ve konu bazlı 
değişim seyrinin zamana ve mekâ-
na bağlı olarak farklılaştığı varsa-
yımından hareketle, bir gelecek 
zaman öngörüsünde bulunduğu-
muzda, önümüzdeki dönemlerde 
de toplumsal değişimi belirleye-
cek olan asıl faktörün enerji olaca-
ğı söylenebilir.

Enerjinin belirleyiciliği belki de ye-
ni bir sosyolojinin doğması demek-
tir. Zira geçmişteki belirleyici fak-
törler olan ekonomi, siyaset ve din, 
toplumsal birer kurumdurlar ve 
gündelik hayatı belirleyen tutum 
ve davranışlara tekabül ederler. Ke-
za kurumlar aynı zamanda değer ve 
norm da üreten mekanizmalardır.

Oysa enerji tamamen maddi bir 
meta ve imkândır. Bizzat kendisi 
bir değere bağlı olmak durumun-
dadır. Değer üretebilecek bir ko-
nu ve alan da değildir. Tutum ve 
davranış belirleyecek bir norm ol-
ması da söz konusu değildir. An-
cak buna rağmen bugün çevre ve 

enerji üzerinden değer ve norm 
dünyasına ilişkin olan iki konu:. 
Metafizik ve sosyolojidir. Konu 

aslında sanılandan çok daha derin 
ve karmaşıktır. Çevre, özsel varlı-
ğı dolayısıyla değil işlevi üzerinden 
okunmaktadır. Bundan dolayı da 
doğrudan metafiziğin yerine ika-
me edilmeye çalışılmaktadır. Hani 
derler ya, “utanmasalar” hepimiz 
çevrenin masum çocuklarıyız deyi-
verecekler sanki. Enerjinin, çevre-
nin ve toplumun kendine ait doğal 
bağlamından koparıldığı bir dün-
yadayız bir başka ifade ile. Bu bağ-
lamsız konu, doğal olarak çok kolay 
bir şekilde dünya siyasetini de de-
ğiştiren etkiler doğurabilmektedir.

Bu girift ilişkiler ağında toplum-
sal dönüşümlerin bireyleri iradesi 
dışında gelişen bir sarmalın içine 
çektikleri de rahatlıkla görülebilir. 

Doğayı yaşanabilir 
kılmak için icat edilen 
enerji, yeni bir doğa 
yaratma istencine 

dönüşmüştür. Enerji 
üretim alanları ve 
kaynakları hayatı 
kolaylaştırmanın 

enstrümanları olmanın 
ötesinde hayatı yeniden 
kurmanın (yaratmanın)
temel bileşeni olmuştur.



Belki de çok ilgili görülmeyebilir 
ancak bu tarz bir gelişmeyi engel-
leyen en önemli varlık dindir, dini 
kavramların oluşturduğu sosyo-
lojidir. Söz gelimi israftan kaçın-
mak, İslam dininde ve geleneğinde 
çok önemli bir sosyolojik değerdir. 
Gerek Kuran-ı Kerim’de gerekse de 
hadis-i şeriflerde israftan kaçın-
mak son derece vurgulu bir şekilde 
emredilmiştir. “Yiyin için ancak is-
raf etmeyin” ayeti kerimesi ile “De-
renin/akarsuyun başında da olsan 
suyu israf etme.” hadisi neredey-
se her gün inananlar tarafından 
zikredilir.

Bu bağlamda konuyla ilgili “tasar-
ruf” da en önemli konu başlıkla-
rından birisine dönüşmektedir 

doğal olarak. Esasında bizim dün-
yamızda enerji mevzu bahis olun-
ca bu kavram (tasarruf) en önem-
li konu başlıklardan birisidir ancak 

bir türlü istenen düzeye de ulaşıla-
maz. Zira israftan kaçınma ancak 
“iktifa” ve “kanaat” ile sağlanabilir 
ki her iki kavramın da dini bir bağ-
lama sahip olmasından dolayı mo-
dernleşmeye bağlı olarak tezahür 
eden dünyevîleşme ile birlikte bir 
hayli zedelendikleri görülmektedir. 
Bu kavramların günümüzde top-
lumsalın metafizik ile eşgüdüm-
lenmesi ya da sosyolojik bir değer 
haline gelmesi belki de kolay olma-
yacaktır. Ancak geçmiş ile sosyolo-
jik, tarihi, kültürel ve epistemolojik 
olarak güçlü bir bağ kurulması du-
rumu değiştirebilir.

Sonuç olarak, insanoğlunun do-
ğayı dönüştürme çabasındaki ilk 
adımı kendi gücünü katlayacak 

Enerjinin, çevrenin 
ve toplumun kendine 

ait doğal bağlamından 
koparıldığı bir 

dünyadayız bir başka 
ifade ile. Bu bağlamsız 

konu, doğal olarak 
çok kolay bir şekilde 
dünya siyasetini de 
değiştiren etkiler 

doğurabilmektedir.
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bir teknik icat etmesiyle başlamış-
tır. Kendi kol gücüyle başaramadı-
ğı dönüşüm ve mücadeleyi teknik 
bir yardım ile aşmaya çalışırken 
alet keşfetmeye başlamıştır. İnsa-
noğlunun varlık serüveni, hayatta 
tutunabilmek üzerinden kendini 
gerçekleştirmektir. Yaradılışın te-
melinde var olan hayatı sürdüre-
bilme güdüsü insanoğlunu gayri 
ihtiyari bir şekilde bu güdüyü bes-
lemeye sevk etmiştir.

Bir arada yaşama üzerine kurulu 
olan kaderin programladığı mede-
niyetin belki de ilk nüvesi enerjidir. 
Ancak bugün o medeniyeti teh-
dit edecek boyutlara ulaşan da bu 

alandır. Eski çağlarda enerji kay-
naklarını bu sebeple tanrılaştıran 
insanoğlu şimdilerde ise tanrılaş-
mak için enerji kaynaklarına sahip 
olmak istemektedir. İnsan ener-
ji ilişkisi ister eski çağlardaki gibi 

enerji kaynakları açısından dikey 
bir seyir göstersin ister modern za-
manlardaki gibi yatay bir seyir gös-
tersin medeniyetlerin analitiğinde 
hep en önemli parametrelerden bi-
ri olmuştur.

Avrupa’nın temel dinamiklerini 
oluşturan aydınlanmadan sonra 
ortaya çıkan Sanayi Devrimi ise in-
sanoğlu ve enerji ilişkisini bambaş-
ka bir alana taşımıştır. Daha faz-
la iktidar için daha fazla üretmek 
zorunda olan toplumların enerji-
ye olan fetiş derecesindeki tutku-
ları daha önceden görülmemiş iki 
koca dünya savaşını beraberinde 
getirmiş bu dönemin dinleri sayı-
labilecek en gözde ideolojileri dâ-
hi temel felsefelerini eşyayı oluştu-
racak enerjiye hükmetmek üzerine 
inşa etmişlerdir.

Modern zamanlardan önce sade-
ce doğal kaynaklardan elde edilen 
enerji insanoğluna yetmemiş, var 
olanın dışında suni enerji kaynak-
ları üretmek için çabalayan insa-
noğlu zekâsıyla başarılı olmuş; II. 
Dünya Savaşı’nda yüz binlerin ölü-
müne mal olsa dâhi oluşturduğu 
bu suni enerji ile iktidarını ilan et-
miştir. İşte tam bu aşamadan son-
ra insanoğlu tarihinde hiç görme-
diği bir şekilde enerjiye bağımlılığı 

1. Dünya 
Savaşı’nda Petrol 

Yataklarının 
Yakınında
Bir Cephe: 

Kut’ül Amare

2. Dünya 
Savaşı

Bir arada yaşama 
üzerine kurulu olan 

kaderin programladığı 
medeniyetin belki de ilk 
nüvesi enerjidir. Ancak 

bugün o medeniyeti 
tehdit edecek boyutlara 

ulaşan da bu alandır.



anamolik bir biçimde şehirlerine, 
ülkelerine taşımışlardır.

Toplumların medeniyet seviyele-
ri artık bu gücün nasıl ve ne kadar 
kullanacağına bağlı olmasından 
vecihle insan daha fazla enerji için 
daha fazla zekâ yormakta daha faz-
la emek harcamakta ve karşılığında 
belki de daha fazla zalimleşmekte-
dir. Kaçınılmaz bir sebep sonuç 
ilişkisidir zira var olmanın temel 
gereksinimi olan enerjinin bir ik-
tidar aracı olarak görülmesi insanı 
başkaca insanlara hâkim kılma sa-
ikine götürecek ve enerji artık hiç 
doymayan bir deve dönüşecektir.

Toplumların tarihsel serüvenine 
bakıldığında enerji ile yatay bir iliş-
ki içinde olan medeniyetlerin var 
olabilmek adına doğal kaynakla-
rı nasıl saygı ile tükettikleri olağa-
nüstü zekâları ile çölde veya ku-
tuplarda dâhi bırakınız yaşamayı 
bir medeniyet dâhi oluşturdukla-
rı aşikârdır. Tuaregler, Eskimolar, 
Mayalar ve Keltler ve birçok örne-
ği içinde barındıran tarih bize bu-
nu göstermektedir. Var olabilme 
adına değil zenginleşme ve iktidar 
adına enerji ile ilişki içinde olan-
lar ise enerjinin en önemli misyo-
nu olan var etme için gerekli olanı 
temin misyonunu tersine bir iv-
me ile daha fazlası için yok etmeye 
çevirmiştir.

Daha fazla enerji için daha fazla 
yabancılaşan toplumlar enerjinin 

öldürdüğü birçok lokal yaşam for-
munu tarihe gömmüş elektrik düğ-
meleri kandilleri söndürmüş çe-
rağlar yerini ışıldaklara bırakmış; 
tokaçları çamaşır makinaları un 
ufak etmiştir. Toplum enerji iliş-
kisi bu anlamda yeni dünya düze-
ni olan küreselleşmenin en önem-
li hizmetkârı olmuştur. Bu o kadar 
büyük bir hizmetkârlıktır ki pet-
rol sızıntısı olan tankerin siyaha 
boyadığı kuşa üzülmek için yine 
evlerimize kadar gelen bu görün-
tüye hizmet eden enerjiye, ironik 
bir biçimde muhtaç kalan bir top-
lum modeli ile baş başa kalmak zo-
runda kalmıştır insanlık. Toplum-
lar enerji ile oluşturdukları dili bir 
vicdan diline çevirmedikleri sürece 
enerjinin insana verdiği zenginlik 
ve iktidar hissi bu bağlamda tüm 
medeniyetlerin sonunun başlangı-
cı olacaktır.

İnsanlığın bu dünyadaki serüve-
nine kabaca göz attığımızda şunu 
rahatlıkla görürüz, Âdem ile Hav-
va’nın dayanışması hem bir gücü 
hem de bir çatışmayı doğurmuştur. 
Bu çatışmanın en büyük açmazı ise 
insanın bu dünyada tutunmak için 
ürettiği enerjinin mahkûmu haline 
gelmiş olmasıdır. Gücümüzün yet-
mediği anlarda yeni bir güç üretme 
dâhice bir iş olabilir ancak o gücün 
mahkûmu olmamak daha büyük 
bir dehaya muhtaçtır. 

İnsanoğlu II. Dünya 
Savaşı’nda yüz binlerin 
ölümüne mal olsa dâhi 

oluşturduğu bu suni 
enerji ile iktidarını 

ilan etmiştir. İşte tam 
bu aşamadan sonra 

insanoğlu tarihinde hiç 
görmediği bir şekilde 
enerjiye bağımlılığı 

anamolik bir biçimde 
şehirlerine, ülkelerine 

taşımışlardır.
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lkemizin enerji tale-
bi, şehirleşme, büyü-
yen ekonomi artan 
nüfusa bağlı ola-
rak artmaktadır. Ar-
tan enerji talebinin 

karşılanabilmesi için yeni birincil 
enerji kaynakları arz edilmekte, 
enerji dönüşümün gerektiği çev-
rim santrallerinin sayısı ve kapa-
sitesi artmaktadır. Birincil ener-
ji kaynaklarının (kömür, doğalgaz, 
linyit, rüzgâr, güneş, hidro, fuel 
oil, petrol, vd.) temelde sanayi, ko-
nut ve hizmetler, ulaştırma, çev-
rim santralleri (elektrik üretimi), 
tarım ve diğer alt sektörler tara-
fından kullanılmaktadır. Ülkemiz-
de artan nüfusun hem nitelik hem 
de nicelik olarak taleplerinin kar-
şılanmasında üretim ve tüketim 
sektörleri faaliyetlerini gerçekleşti-
rirken enerji kaynakları kullanmak 
zorundadır.

Ülkemiz nüfusunun yaklaşık 
%88’inin şehirlerde yaşadığı göz 
önünde bulundurulduğunda ener-
ji arzının-çevriminin ve talebinin 

verimli bir şekilde yönetilmesi ge-
rekmektedir. Bu makalede, şehir 
nüfusu açısından temel sektörler 
olan konut, ulaştırma ve elektrik 
enerjisinin 1990-2015 yılları ara-
sında gelişimi analiz edilmektedir. 

Türkiye’de Enerjinin 
Genel Görünümü

Nüfusun yaklaşık %88’i şehirler-
de yaşadığı günümüzde insan-
ların huzur ve refah içinde şehir 

Nüfusun yaklaşık %88’i şehirlerde yaşadığı günümüzde 
insanların huzur ve refah içinde şehir hayatında ekonomik ve 
sosyal ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürüttüğü, hava kirliliğinin 
olmadığı, yeşil alanların sayısının çoğaldığı ve estetik açıdan 
yaşanabilir kentlerin sayısının artığı bir şehir hayatı arzu 
edilmektedir.

Ü

Güneş
Enerjisi
Panelleri
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hayatında ekonomik ve sosyal iliş-
kilerini sağlıklı bir şekilde yürüttü-
ğü, hava kirliliğinin olmadığı, ye-
şil alanların sayısının çoğaldığı ve 
estetik açıdan yaşanabilir kentle-
rin sayısının arttığı bir şehir haya-
tı arzu edilmektedir. Bu kapsam-
da artan şehir nüfusu, başta iklim 
değişikliği ve hava kirliliği olmak 
üzere çevresel kaygılar ile enerji ar-
zı ve tüketiminde verimli kullanı-
mı gündeme getirmektedir. 1990-
2015 yılları arasında ülkemizdeki 
birincil enerji kullanım alanların-
daki değişim Grafik 1a ve 1b’de yer 
almaktadır. Buna göre, 1990 yılın-
da 58 milyon ton eşdeğer (TEP) 
olan birincil enerji arzının en çok 
kullanıldığı alanlar %29 ile konut 
ve hizmetler olmuştur. %26 ile 
sanayi ve %19 ile elektrik enerji-
si üretimi diğer iki ana sektördür. 
2015 yılına gelindiğinde konut 
ve hizmetlerin payı %25’e gerile-
miş, sanayinin payı %25’te kalarak 
önemli bir değişim göstermemiş, 
elektrik üretimi %23’e ve ulaştırma 
sektörü de %19’a yükselmiştir. Bu 
yıllar arasında en kayda değer de-
ğişim payı %19’dan %23’e yükselen 
elektrik üretiminde olmuştur.

Şehirlerde kullanılan elektrik ener-
jisinin dağılımının çok büyük bir 
kısmı, ısıtma/soğutma, ulaşım, ay-
dınlatma ve elektrikli makine teç-
hizat ile ev atletlerinin kullanı-
mından kaynaklanmaktadır. 2000 
yılından bugüne kadar yıllık elekt-
rik enerjisi talebi ortalama %5 ora-
nında artış göstermiştir. Bu tale-
bin karşılanmasında yerli birincil 
enerji kaynakları yetersiz kalmak-
ta ve ithalat yoluyla enerji arzı sağ-
lanmaktadır. İklim değişikliği gibi 

dışsal faktörlerle mücadele etme ve 
hava kirliliğini engellemeye yöne-
lik tedbirler alınması da elzem ha-
le gelmektedir. Bu nedenlerle ener-
jide hem talebin karşılanmasının 
hem de sera gazı emisyonlarının 
sınırlandırılmasının birlikte düşü-
nülmesi gerekmektedir. 

Elektrik Enerjisi 
Şehirleşme oranındaki yükselme 
ve nüfus artışı elektrik enerjisine 
olan talebi artırmıştır. Ülkemizde 
elektrik üretimi temel olarak iki 
ana kaynaktan gerçekleştirilmek-
tedir. Bunlar fosil yakıtlar ve yeni-
lenebilir enerji kaynaklarıdır.

Fosil yakıtlar: kömür, linyit, petrol, 
fuel oil ve doğal gazdır. Yenilene-
bilir enerji kaynakları: Hidro, gü-
neş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, 
vd. Son yıllarda yenilenebilir ener-
ji kaynaklarından elektrik üreti-
minde önemli oranda artış gerçek-
leşmiştir. 1990 yılında toplam 57 
bin GWh olan elektrik üretiminin 
23 bin GWh’si yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretilirken, 2015 
yılında 262 bin GWh elektriğin 82 
bin GWh’i yenilenebilir enerji kay-
naklarından üretilmiştir. Özellik-
le 2008 yılından itibaren rüzgâr 
ve güneş enerjisine dayalı elektrik 
üretiminde çok önemli ilerleme-
ler olmuştur. Kurul güç olarak rüz-
gâr santralleri 5.700 MW ve gü-
neş 830 MW’a kadar yükselmiştir. 
2005 yılından bu yana devlet ta-
rafından yenilenebilir enerji kay-
naklarından elektrik üretimi teşvik 

edilmiş, piyasa üstü tariflerle alım 
garantisi sağlanmış ve şebeke bağ-
lantısı gibi fırsatlar sunulmuştur. 
2011 yılında yenilenebilir ener-
ji kaynaklarından elektrik üreti-
mi yönetmeliği gözden geçirilmiş; 
rüzgâr, güneş, hidro, jeotermal ve 
biyokütle için farklılaşan tarifeler 
yoluyla birim elektrik üretiminde-
ki destek miktarı artırılmıştır. Ay-
rıca, enerjide dışa bağımlığı azalt-
ma ana stratejisi kapsamında, yerli 
yenilenebilir enerji teknoloji ve 
ekipmanlarını kullanan santralle-
re ilave destekler sağlanmanın önü 
açılmıştır. Özellikle yerli sanayinin 
bu alanda ilerlemesine yönelik ve-
rilen desteklerle sanayinin milli 
enerji teknolojilerini üretmesine 
destek sağlanmıştır. Örneğin son 
olarak 2017 yılı Mart ayında Kon-
ya Karapınar’da 1.000 MW güneş 
enerjisi santralinin açık eksiltme 
yöntemiyle ihalesi yapılmış ve milli 
güneş enerjisi teknolojilerinin geli-
şimini sağlamak üzere özel ihtisas 
bölgesinin kurulmasına karar ve-
rilmiştir. Yenilenebilir enerji sant-
rallerinin tesisinde yüksek mali-
yet, sınırlı kurulum alanı ve doğal 
şartların değişkenliği gibi olum-
suzluklara rağmen, şehir içinde bu 
kaynaklardan daha verimli elekt-
rik temini için çalışmaların yerelde 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Örneğin, güneş enerjisinden elekt-
rik elde etmek için uygun alanla-
ra, arsalara veya yüzeylere ihtiyaç 
duyulmakta ve 1 MW’lık güneş 
santralleri için 20 bin m2 alan ge-
rekmektedir. Üretilen elektriğin 
tüketim noktalarına yakın olması 
enerjinin verimli yönetilmesi bakı-
mından önemli görülmektedir. 

Şehirleşme oranındaki 
yükselme ve nüfus 

artışı elektrik enerjisine 
olan talebi artırmıştır. 

Ülkemizde elektrik 
üretimi temel olarak 

iki ana kaynaktan 
gerçekleştirilmektedir. 

Bunlar fosil yakıtlar 
ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarıdır.
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Genel Birincil Enerji Kullanımı, 1990

Grafik: 1b

Genel Birincil Enerji Kullanımı, 2015



Güneşten üretilecek enerjinin şe-
hir hayatında doğrudan kullanıl-
masıyla hem elektrik iletim ve da-
ğıtımındaki kayıplar ve kaçaklar en 
aza indirilecek hem de emisyonu 
olmayan, ekonomik, şehir mima-
risine uygun ve estetik enerji sant-
rallerinin yaygınlaştırılması sağla-
nabilecektir. Elektrik üretiminde 
güneş enerjisinden daha fazla fay-
dalanabilmek için şehir içinde yer-
leşim yerlerinden güneş panel-
lerinin şehir mimarisine uygun 
olarak yaygınlaştırılması gerek-
mektedir. Stadyumlarda, parklar-
da, bina tepelerinde ve yüzeylerin-
de, konferans merkezleri ve yüzey 
alanca geniş kamu binalarının gü-
neş paneli için öncelik verilebile-
cek alanlar olarak tespit edilmesi 
gerekmektedir. Örneğin Antalya 
Stadyumu’nun üzerine kurulan 
güneş santrali yaklaşık 1,4 MW 
olup, günde ortalama 7.000 kWh 
elektrik üretimi gerçekleştirmekte 
ve 500’den fazla konutun elektrik 
ihtiyacının şehir mimarisine zarar 
vermeden sağlamaktadır. 

Bir diğer örnek, Afyonkarahisar 
Belediyesi'ne ait içme suyu arıtma 
tesisine kurulan güneş santralidir. 
Kurulu gücü 500 kW olan santral, 
boş bırakılan alanın değerlendiril-
mesini sağlamakta ve tesisin elekt-
rik ihtiyacının yaklaşık %30’unu 
karşılayabilmektedir. Görüldüğü 
üzere, ilave arsa ya da alan tahsi-
si yapılmadan yenilenebilir enerji 
teknolojileri uygulamaya alınabil-
mektedir. Böylelikle hem tesisle-
rin ekonomik olarak sürdürülebi-
lirliği sağlanmakta hem de iklim 

değişikliği ile mücadeleye hizmet 
edilmektedir. 

Konutların Enerji 
Tüketimi 
1990’lı yılların başında 59 milyon 
olan ülke nüfusumuz son yıllarda 
80 milyona yaklaştığı görülmekte-
dir. Bu nüfusun %88’i şehirlerde 
yaşamaktadır. 1990 yılında 11 mil-

yon olan konut sayısı 2014 yılı ve-
rilerine göre 21 milyonu geçmiştir. 

Diğer bir ifadeyle konut sayısı bu 
zaman aralığında %91 oranında ar-
tış göstermiştir. Konut sayısındaki 
artışa bağlı olarak konutların ener-
ji tüketimi de artmıştır. 1990 yı-
lında 575 bin Tera Joule (TJ) olan 
konutlardaki enerji tüketimi 2014 
yılında 830 bin TJ’e yaklaşmıştır.

Yaklaşık %44 oranında olan ener-
ji tüketimindeki bu artış konut sa-
yısındaki artış oranın yarısından 
daha düşüktür. Grafik 3’ten gö-
rüleceği üzere konut sayısında-
ki artış, enerji tüketiminden her 
zaman daha fazla olmuştur. Kulla-
nılan enerjinin niteliğini ortaya ko-
yan önemli bir gösterge olan CO2 
emisyonları hem iklim değişikliği-
ne neden olması hem de diğer hava 
kirleticiler için bir gösterge olması 
nedeniyle incelenmesi gereken bir 
parametredir. 1990-2005 yılları 
arasında konutlardaki enerji tüke-
timi ile CO2 emisyonları arasında 
pozitif yönlü yüksek bir korelas-
yon olduğu görülmektedir. Diğer 
bir ifadeyle konutlarda tüketilen 
enerji miktarı oranında emisyonla-
rın açığa çıktığı ve bu ölçüde çevre 
kirliliğine neden olduğu görülmek-
tedir. Ancak 2006 yılından itibaren 
tüketilen enerji miktarından da-
ha fazla oranda emisyonların açı-
ğa çıkmaya başladığı gözlemlen-
mektedir. Bu durum konutlardaki 
enerjinin emisyon yoğunluğunun 
arttığını göstermektedir.

Özellikle 2008-2009 yılları ara-
sında emisyon yoğunluğu çok da-
ha hızlı bir şekilde artmıştır. 2009 
yılından sonra konutlardaki enerji 

Toplam Elektrik Üretimi, Termik ve Yenilenebilir Enerjinin Kullanımı, GWh, (1990-2015)
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tüketimi kayda değer bir oranda 
artış göstermemiş ve hatta emis-
yon yoğunluğunda (konutlarda-
ki enerji tüketimi başına emisyon 
miktarı) düşüş yaşanmaya başlan-
mıştır. Son yıllarda yapılan enerji 
verimliliği uygulamalarının (yalı-
tım, yeni aydınlatma teknolojileri, 
verimli elektrikli ev aletleri vb.) bi-
rim konut başına düşen enerji tü-
ketimini azaltan faktörler arasında 
yer almaktadır. 

2017 yılı programında yer aldığı 
üzere, konutlarda enerji verimlili-
ği uygulamalarının yaygınlaşması 
amacıyla vergi indirimi, kredi des-
teği, proje ve teknik yardım sağ-
lanmasını içeren modellerin ge-
liştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
kentsel dönüşümün enerji verim-
liliği uygulamalarını hayata ge-
çirmek üzere bir fırsat olarak de-
ğerlendirilmektedir. Kentlerdeki 
altyapı, çevre ve enerji gibi alan-
lardaki sorunların kentin iktisadi 
ve sosyal hayatında rekabet gücü-
nü düşürmemesi için kentsel dö-
nüşüm projelerinin bir bütünlük 
içinde ele alınmasını gerektirmek-
tedir. Bu kapsamda kentlerin ko-
nut, çevre, enerji ve ulaşım altyapı-
larının belirli bir plan dâhilinde ve 
sürdürülebilir olarak ele alınmasını 
gerektirmektedir. Özellikle ulaşım 
altyapısının çevre ve enerji üze-
rine ilişkisinin değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

Ulaşımda Enerji 
Tüketimi
1990 yılında 3 milyon 750 bin 

olan motorlu araç sayısı, 2014 yı-
lında 19 milyona yaklaşmıştır. Di-
ğer bir ifadeyle araç sayısı yaklaşık 
5 kat artış görülmüştür. Motorlu 
araçlar tarafından tüketilen ener-
ji 1990 yılında 575 bin TJ iken 

bu değer 2014 yılında 828 bin TJ 
yükselmiştir (%170 oranında ar-
tış görülmektedir). Araç sayısında 
5 kat artış olmasına rağmen kulla-
nılan enerjinin çok daha az olması-
nın sebebi araç başına düşen ener-
ji tüketiminin 1990 yılında 0,089 

TJ’den 2014 yılında 0,049 TJ’ye 
düşmesidir. Bu durum daha ve-
rimli araçların trafikte yer aldığı-
nı göstermektedir. Diğer bir para-
metre olarak CO2 emisyonlarının 
aynı dönemdeki değişimi incelen-
diğinde, %171 oranında bir artış 
olduğu görülmektedir. Emisyon 
miktarı ile araçlar tarafından tü-
ketilen enerji arasında çok yük-
sek (0,9998) bir korelasyon olduğu 
görülmektedir (Grafik 4). Ayrıca, 
1990’lı yıllara göre motorlu araç-
ların kullandığı yakıt cinsinde de 
önemli değişikler olmuştur. Ör-
neğin 1990’lı yıllarda LPG kullanı-
mı %5’in altında iken 2014 yılında 
LPG kullanımı %41’e kadar yüksel-
miştir. Bu durum birim araç başına 
düşen enerji miktarında tasarruf 
sağlandığını göstermektedir.

Yüksek kentsel nüfus artış hızı, 
plansız kentleşme ve motorlu ta-
şıt sayısındaki artışa bağlı olarak 
kentiçi ulaşımda yaşanan trafik sı-
kışıklığı, çevre kirliliği, trafik kaza-
ları, aşırı yakıt tüketimi ve zaman 
kaybı gibi sorunlar artarak devam 
etmektedir. Bu sorunları çözmek 
amacıyla, başta raylı sistemler ol-
mak üzere kentiçi toplu taşıma sis-
temlerine yönelik yatırımlara de-
vam edilmektedir. Türkiye’de 2016 
yılı sonu itibarıyla 11 büyükşehir-
de (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, 
Bursa, Eskişehir, Kayseri, Samsun, 
Antalya, Konya ve Gaziantep) raylı 
toplu taşıma sistemi (metro, hafif 
raylı sistem, tramvay) işletilmekte-
dir. Nüfusun en yoğun ve kalabalık 
olduğu İstanbul’da önemli projeler 
devam etmektedir. 

Motorlu araçlar 
tarafından tüketilen 
enerji 1990 yılında 
575 bin TJ iken bu 

değer 2014 yılında 828 
bin TJ yükselmiştir 

(%170 oranında artış 
görülmektedir).
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından yürütülen projelerden 
bazıları: Üsküdar-Ümraniye-Çek-
meköy-Sancaktepe Metro Hattı, 
Halkalı-Gebze Marmaray Yüzeysel 
Metro Hattı, Kabataş-Beşiktaş-Me-
cidiyeköy-Mahmutbey Metro Hat-
tı, Bakırköy İDO-Bağcılar Kirazlı 
Metro Hattı, Sabiha Gökçen Havali-
manı-Kaynarca Metro Hattı, Ataköy-
Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı, 
Dudullu-Bostancı Metro Hattı.

Diğer belediyelerin de finans-
man yapılarına uygun olarak ken-
tiçi toplu taşıma sistemlerini ve 
teknolojilerini yaygınlaştırması 
gerekmektedir. 

Sonuç
Gelişen bir ekonomi olarak ülke-
mizde enerji talebi sürekli artış gös-
termiştir. Artan nüfus, şehirleşme, 
değişen üretim ve tüketim kalıpla-
rı, refah artışı gibi faktörler enerji-
nin kullanıldığı ana sektörler olan 
sanayi, ulaştırma, elektrik üretimi, 
konut ve hizmetler sektörlerinde 
enerjinin ana girdilerden birisi ha-
line getirmiştir. Ülkemiz birincil 
enerji kaynaklar bakımından do-
ğalgaz ve petrol gibi kaynaklara sa-
hip olmamasına rağmen; rüzgâr, 

güneş, hidro ve jeotermal gibi ye-
nilenebilir kaynaklar bakımından 
zengin olması önemli bir avantaj 
olarak görülmektedir. Son 12 yıl-
dır, Türkiye bu kaynaklardan daha 
fazla faydalanabilmek için ekono-
mik araçları kullanmaya başlamış 
ve yenilenebilir enerji kaynakları-
nın kurulu gücü çok önemli ölçüde 
artmıştır.

Enerjinin şehirlerde ağırlıklı ola-
rak kullanıldığı konut ve ulaştırma 
sektörleri son 25 yılda önemli de-
ğişiklikler göstermiştir. Ulaştırma 

sektörünün enerji ve emisyon yo-
ğunluğu verimli ulaşım teknolo-
jilerinin kullanılmasıyla olumlu 
yönde azalma göstermiştir. Özel-
likle büyükşehirlerde toplu taşı-
ma seçeneklerinin artması, başta 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Gazi-
antep gibi kentlerin ilave raylı sis-
temleri şehir hayatına sunmasıyla 
ulaşım emisyonlarının yoğunluğu 
azalmıştır. Konut sektörünün ise 
ne enerji ne de emisyon yoğunluğu 
azalmıştır. Bu durumun nedenleri 
arasında birim alan başına ısıtma, 
soğutma, aydınlatma gibi ener-
ji kullanımının artmış olması ile 
elektrikli ev aletlerinin daha yoğun 
kullanılması ve fosil kaynaklara da-
yalı birincil enerji kaynağının alan 
ısıtmasında konutlarda yaygınlaş-
ması olarak görülmektedir.

Şehirlerin enerji kullanımı sürdü-
rülebilir bir şekilde yönetilmesi 
gerekmektedir. Şehirlerin kent es-
tetiğini bozmadan örnek projeler-
le (Antalya Stadyumundaki güneş 
enerji uygulaması, Afyonkarahi-
sar İçmesuyu Artıma Tesisindeki 
güneş panelleri gibi) yenilenebilir 
enerji ile şehir plancılığının birlik-
te ele alınması yaygınlaştırılmalı-
dır. Yerelde binaların ısı yalıtımı 
ve uygun aydınlatma seçenekleri 
üzerine ilave destekler oluşturul-
malı ve binaların enerji verimliliği 
seviyelerine göre farklılaşan elekt-
rik fiyatlandırma politikaları yapıl-
malıdır. Son olarak en ucuz enerji 
tasarruf edilen enerji fikrine daya-
narak, her alanda enerji tasarrufu 
konusunda yapılan eğitim ve yay-
gınlaştırma çalışmalarına devam 
edilmeli ve somut çıktıları kamu-
oyunda iyi örnekler olarak tanıtıl-
malıdır. 

Şehirlerin enerji 
kullanımı sürdürülebilir 
bir şekilde yönetilmesi 

gerekmektedir. 
Şehirlerin kent 
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yenilenebilir enerji 
ile şehir plancılığının 
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yaygınlaştırılmalıdır.
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Enerji ve Çevre Yönetim Müdürü
İETT İşletme Genel Müdürlüğü, Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı

YAŞANABİLİR ŞEHİRLER
ve ENERJİ

MAKALE



ünümüzde şehirler-
de yaşayan nüfusun 
artmasıyla enerji-
nin verimli kullanı-
mı, çevresel değer-
lerin korunması, 

kentsel hizmet kalitesinin arttırıl-
ması ve yaşam kalitesinin sağlana-
bilmesi daha da önem kazanmıştır.

Çalışmada yaşanabilirlik kavramı 
ve kapsamı değerlendirilmiş, ayrı-
ca şehirlerin yaşanabilir olarak de-
ğerlendirilebilmesi adına enerji-
nin verimli kullanılmasının yeri ve 
önemi ele alınmıştır.

Şehirler İçin 
Yaşanabilirlik
Yaşanabilirlik kavramı çok genel 
olarak “yaşamaya elverişli”, “yaşa-
maya değer”, “yaşamanın müm-
kün olduğu ya da insanların yaşa-
mak için ihtiyaçlarına cevap veren” 
gibi anlamlarla ifade edilmekte ay-
rıca yaşam kalitesi, yaşam standar-
dı veya belli bir alandaki nüfusun 
genel iyiliği olarak tanımlanmakta-
dır. Yaşam standardı maddi konfor 

düzeyine; yaşam kalitesi ise mad-
di bileşenlerin seviyesinin yüksek 
olmasının yanında yaşamın mad-
di olmayan bileşenlerini de içeren 
yaşamın bütününde iyiliğe karşılık 
gelmektedir.1

Kent bilimi, çevre bilimi ve planla-
ma bilimlerine ait literatür incelen-
diğinde günümüzde birçok farklı 
anlamı içinde barındıran ve kentler 

için çok önemli bir yere sahip olan 
yaşanabilirlik kavramının yirmi bi-
rinci yüzyılın yarısından sonra or-
taya çıktığı görülmektedir.2 

Kentlerde yaşanabilirlik kavramı-
nı sürdürülebilirlik, canlılık, sağ-
lıklılık, çekicilik ve güvenlik olmak 
üzere beş başlık altında toplamak 
mümkündür.3

G

Melbourne, 
Avustralya.
The Economist 
Intelligence Unit 
(EIU)'e göre 2017  
Yılı En Yaşanabilir 
Şehir

Kent bilimi, çevre bilimi ve planlama bilimlerine ait 
literatür incelendiğinde günümüzde birçok farklı anlamı 
içinde barındıran ve kentler için çok önemli bir yere sahip 
olan yaşanabilirlik kavramının 21. yüzyılın yarısından 
sonra ortaya çıktığı görülmektedir.
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Özellikle son yıllarda kentlerde de-
vam eden kentsel değişim ve dö-
nüşüm sürecinde yaşanabilirlik, 
gelecek nesillerin kaliteli bir hayat 
sürmesi için kentlerin ekonomik, 
sosyal ve kültürel anlamda da de-
ğerlendirilmesi gerektiğine işaret 
etmektedir.

Şehirlerde 
Yaşanabilirlik 
Enerji İlişkisi ve 
Enerji Verimli Kent 
Planlaması
Kentlerin geleceği oldukça hızlı bir 
şekilde gelişmekte olan üç eğilim 
ile şekillenmektedir. Artan nüfus 
ve şehirleşmenin artışı enerji tü-
ketimini arttırırken, hızla gelişen 
teknoloji de bu tüketimin kontro-
lü için çeşitli yöntemler geliştirme-
ye çalışmaktadır. Ancak dünyanın 
büyük bir bölümünde de kentler 
planlanırken enerji yönetimi açı-
sından teknoloji çok da dikkate 
alınmamaktadır.

Bu sorundan hereketle 1990’lı 
yılların başından itibaren dün-
yanın çeşitli kent ve bölgelerin-
de birçok plan, uygulama, girişim 
ve organizasyon sürdürülmekte-
dir. Yeni Kentleşme Hareketi (New 
Urbanism), Sürdürülebilir Kent-
ler (Sustainable Cities), Ekolojik 
Kentler (Ecological Cities) Yeşil 
Kentler (Green Cities), Akıllı Büyü-
me (Smart Growth), Yavaş Kent-
ler (Slow Cities), Düşük Karbon 

Kentler (Low Carbon Cities), Ya-
şanabilir Kentler (Liveable Cities), 
Dijital Kentler (Digital Cities) ve 
Akıllı Kent Girişimleri (Smart Ci-
ties Initiatives) vb. adları altında 
planlama ve tasarım yaklaşımları 

geliştirilmiştir. Özellikle 2000’li 
yıllarda AB ülkeleri öncülüğün-
de enerji verimliliği teması kent 
planlarına ve uygulamalara aktarıl-
maktadır (örn. AB Strategic Ener-
gy Technology Plan). Bu sebeple 
ülkemizdeki şehirlerinde yönetim 
stratejilerini enerji ekseninde tek-
rar gözden geçirmesi bir zorunlu-
luktur. Özellikle kentsel dönüşüm 
perspektifinden planların enerji 
verimliliği kriterlerine göre ele alın-
ması çok önemlidir. Uygulamalar 
incelendiğinde ise maalesef dünya-
nın büyük bir kısmında olduğu gibi 
ülkemizde de enerji verimliliği ko-
nusu ürün, ekipman veya bina öl-
çeğinden öteye geçememiştir.

Mevzuat anlamında bir takım iyi-
leştirmeler yapılmış olsa da gerek 
bu mevzuatın diğerleriyle uyumu 
gerekse bütüncül bir bakış açısıy-
la konuyu ele alan kapsamlı bir 
mevzuat altyapısı henüz tamam-
lanamamıştır. Ülkemizde 5346 
sayılı  “Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarının Elektrik Enerjisi Üre-
timi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun” ve 5627 sayılı “Enerji Ve-
rimliliği Kanunu” ile enerji ve-
rimliliği konusu düzenlenmekte 
“Elektrik Piyasası Kanunu ve Yö-
netmelikleri” ile de lisanssız enerji 
üretimi alt başlığı ile yenilenebilir 
enerji sistemlerinin yaygınlaşması 
amaçlanmaktadır.

Yine bu konuda binalarda enerji-
nin etkin ve verimli kullanılması-
na, enerji israfının önlenmesine 

Road Maps 
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Vizyonu
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ve çevrenin korunmasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemek üzere 
2008 yılında Binalarda Enerji Per-
formans Yönetmeliği çıkartılmış 
ve kullanılan enerji kaynaklarının 
iklim üzerindeki etkilerine dikkat 
çekilmiştir.

Kentlerde Enerji 
Verimliliği
1970 yılında ortaya çıkmaya baş-
layan petrol krizi ve beraberinde-
ki enerji sorununa ek olarak 1980 
yıllarında ivmelenen teknoloji ala-
nındaki gelişmelere bağlı enerji ta-
lebinin artması, yine bu yıllarda 
şehirleşmenin hızlanışı ile birlikte 
şehir-enerji ilişkisi özellikle şehir 
planlama alanının inceleme konu-
larından biri haline gelmiştir.

Artan enerji tüketimi karşısında 
üretim yöntemleri ve atıklar doğ-
rultusunda gelişen küresel ısınma 
ve iklim değişikliği gerçekleri ko-
nuyu dünya gündemine taşımış-
tır. Şehirler, sera gazı salımları-
nın en önemli nedenidir. Giderek 
kabul gören bir görüşe göre küre-
sel sera gazı salımlarının %30-40’ı 
kent sınırları dahilinden yayılmak-
tadır.4 Daha kötümser ve az koru-
macı yaklaşımlara göre ise bu oran 
%75-80 olarak açıklanmaktadır.5 
Dolayısıyla şehirler aynı zaman-
da iklim değişikliğinin kontrol al-
tına alınmasında en önemli fak-
törlerden biridir.6-7 Şehirleşme ile 
birlikte gelişen teknoloji enerji tü-
ketimini olumsuz etkilediği kadar 
azaltılması için de birçok seçenek 
sunmaktadır. Özellikle binalar-
da “enerji verimliliği önlemleri” ile 
maliyetler düşürülebilir, yerel is-
tihdam artırılabilir; yerel ve küre-
sel kirlilik azaltılabilir, enerji ba-
ğımlılığı düşürülebilir ve sosyal 
yaşam koşulları iyileştirilebilir.8

Şehirlerde enerji verimliliği en te-
melde ulaşım, ısınma vb. temel ih-
tiyaçlar için kullanılan enerji tü-
ketimini azaltmak ve bunları en 
verimli yöntemlerle karşılamak-
la sağlanabilir. Belediyeler hal-
ka enerji verimliliğini benimset-
me, binalarda ve şehir içi ulaşımda 

etkin önlemlerin alınması konu-
sunda çok önemli bir konumda-
dır. Unutmamak gerekir ki enerji 
verimliliği sadece teknik bir konu 
değil, aynı zamanda davranışsal 
bir husustur. Belediyeler gerçek-

leştirdikleri ulaşım, temizlik, su 
temini gibi hizmetlerle birlikte sa-
hip oldukları bina ve ekipmanlarda 
enerji tüketim maliyetlerini azalta-
rak ve alınan önlemlerin arazi kul-
lanım planlarına dahil edilmesiyle 
enerji tüketimlerini ciddi oranda 
azaltabilirler.9 

Şehirlerin enerjiyi etkin ve verim-
li kullanabilmesi için temel olarak 
dört ana strateji öne çıkmaktadır.

• Şehirde kabul edilebilir dengeli hare-
ketlilik; yaygın toplu ulaşım kullanı-
mı, düşük kişisel araç kullanımı, 

• Çevreye duyarlı yapılanma; coğrafi 
yapıya uygun bölgelerde yapılaşma, 
yapıları ısı ve ışık etkenlerine göre 

yerleştirme, düşük enerji tüketimli 
malzeme tercihi,

• Enerji teknolojilerinin kullanımı; uy-
gun alanlarda yenilenebilir enerji sis-
temleri kurulumu, akıllı şebeke altya-
pısı, bölgesel ısıtma,

• Enerji verimli hizmet sunma ve bi-
linçlendirme; enerji verimliliği bilinç-
lendirme faaliyetleri ve hizmetlerde 
enerji verimli uygulamalar geliştirme.

Habitat 
Perspektifinden 
Şehirlerde Enerji 
Birleşmiş Milletler (BM) tarafın-
dan yirmi yılda bir tekrarlanan ve 
ikincisi 3-14 Haziran 1996’da İs-
tanbul’da gerçekleştirilen Birleşmiş 
Milletler İnsan Yerleşimleri Konfe-
ransı’nın üçüncü birleşimi geçtiği-
miz yıl Ekvador’un başkenti Quito 
kentinde gerçekleştirildi.

3-14 Haziran 1996’da İstanbul 
Türkiye’de düzenlenen Birleşmiş 
Milletler İnsan Yerleşimleri Konfe-
ransı (Habitat II) için bir araya ge-
len ülkelerin Devlet ve Hükümet 
Başkanları İstanbul Deklarasyonu 
olarak  herkes için yeterli konut te-
min etme ve insan yerleşimlerini 
daha güvenli, daha sağlıklı ve ya-
şanabilir, hakça, sürdürülebilir ve 
üretken yapma evrensel hedefleri-
ni onaylama fırsatını elde ettikleri-
ni kabul ederek;

• “…..etkili ve çevreye zarar verme-
yen, erişilebilir, daha sessiz ve enerji 

Binalarda “enerji 
verimliliği önlemleri” 

ile maliyetler 
düşürülebilir, yerel 

istihdam artırılabilir; 
yerel ve küresel kirlilik 

azaltılabilir, enerji 
bağımlılığı düşürülebilir 

ve sosyal yaşam 
koşulları iyileştirilebilir.
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açısından daha verimli ulaştırma sis-
temlerini teşvik ederek ve ulaşım ta-
lebini azaltacak mekânsal gelişme 
kalıplarını ve iletişim politikaları-
nı teşvik ederek, gelişmekte olan ül-
kelerin özel ihtiyaçlarını ve gereksi-
nimlerini göz önünde bulunduran, 
kirletenin kirliliğin bedelini ödeme-
sini sağlayacak önlemleri teşvik ede-
rek, işe, mallara, hizmetlere ve kon-
for unsurlarına daha iyi erişilmesini 
sağlamayı”

• “İnsan yerleşimleri için enerji verimi 
daha yüksek teknolojileri ve alterna-
tif/yenilenebilir enerjileri teşvik et-
mek ve enerji üretim ve tüketiminin 
insan sağlığı üzerindeki olumsuz et-
kilerini azaltmayı taahhüt etmişlerdi. 

Yeni Kentsel Gündem başlığıy-
la toplanan Habitat-III konfe-
ransında da kentleşmenin enerji 
tüketimleri, çevre ve iklim değişik-
liği üzerindeki olumsuz etkilerini 
azaltmak, sürdürülebilir kalkınma-
nın sağlanması için birçok küresel 
belgede kentleşmeyle ilgili karar-
lar/hedefler yer alınmıştır. Habi-
tat-III Konferansı sonucunda da 
ortaya çıkan mutabakat özellik-
le yerel yönetimler ve hükümetler 
için bir yol haritası niteliğindedir. 

Habitat-III Yeni Kentsel Gün-
dem’in ana konuları;

• Sosyal uyum ve Eşitlik-Yaşanabilir 
Kentler (Kapsayıcı kentler, güvenli 
kentler, kent kültürü ve miras, göç ve 
mülteciler...),

• Kentsel Çerçeve (Kentsel mev-
zuat, kent yönetişimi, belediye 
finansmanı...),

• Mekânsal Gelişme (Şehir planla-
ma ve kentsel tasarım, arazi, kent-kır 
ilişkisi, kamusal alan...),

• Kent Ekonomisi (Yerel ekonomik 
kalkınma, kent ekosistemleri ve kay-
nak yönetimi, iklim değişikliği, risk 
yönetimi...),

• Kent Ekolojisi ve Çevre (Kentsel da-
yanıklılık, kent ekosistemleri ve kay-
nak yönetimi, iklim değişikliği, kayıt 
dışı yerleşmeler...),

• Konut ve Temel Hizmetler (Altyapı 

ve temel hizmetler, ulaşım ve mobili-
te, akıllı şehirler, kayıt dışı yerleşme-
ler...) olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda kentsel altyapı yatı-
rımlarının yapılmaya devam edil-
mesi, yeni yatırımlar ile mevcut 
olanların işletme ve bakım ma-
liyetlerinin karşılanması için da-
ha çok kaynağa ve enerjiye ihtiyaç 
duyulacaktır. Şehirlerin gelişimi-
nin altyapı ve ulaşım maliyetleri-
ni azaltacak şekilde gerçekleşmesi 
sağlanmalıdır.

İklim değişikliğiyle mücadele ve 
enerji verimliliğinin sağlanma-
sı konusunda yeni teknolojilerin 
kentlerde kullanımının sağlanma-
sı ve tüketim kalıplarının değişti-
rilmesi gerekmektedir.10

Sonuç
2050’ye gelindiğinde dünya nüfu-
sunun yaklaşık %70’inin şehirlerde 
yaşıyor olacağı düşünüldüğünde 
enerji ve çevre ile ilgili gerçekleş-
tirilen faaliyetlerde şehirlerin ne 
kadar önemli bir payının olduğu 
görülmektedir.

Bugüne kadar ülkemizde enerji ve-
rimliliği alanında gerçekleştirilen 
faaliyetlerin değerlendirilmesi so-
nucunda çıkarılan dersler, çeşitli 
uygulama alanlarında karşılaşılan 

İklim değişikliğiyle 
mücadele ve enerji 

verimliliğinin 
sağlanması konusunda 

yeni teknolojilerin 
kentlerde kullanımının 

sağlanması ve 
tüketim kalıplarının 

değiştirilmesi 
gerekmektedir.



güçlükler ve enerji sektöründeki 
küresel eğilimler ışığında, ülkemiz-
de şehirlerde enerji verimliliği ala-
nındaki yol haritasının stratejik ve 
dinamik bir bakış açısıyla hazırlan-
ması önem taşımaktadır.

Yerel yönetim otoriteleri, özel sek-
tör ve sivil toplum kuruluşlarının 
katılımcı bir yaklaşımla ve işbirli-
ği çerçevesinde hareketinin sağ-
lanması, sonuç odaklı ve somut 
hedeflerle desteklenmiş bir şehir 
enerji politikasının belirlenmesi, 
bu hedeflere ulaşmak için yapıl-
ması gerekli eylemlerin tespiti ve 
süreç içinde kuruluşların sorum-
luluklarının tanımlanması gerek-
mektedir. Örneğin İstanbul’un 
1955’te 1,5 milyon olan nüfusu 
1970’te 3 milyon, 2000’de 10 mil-
yon, 2008’de 12,7 milyon olmuş-
tur. Son 50 yılda 8 kat nüfus artı-
şıyla İstanbul dünyanın 20 mega 
kenti içinde yer almıştır. Çevresel 
etkileri  ele alındığında en önem-
li, en temiz ve en ucuz enerji kay-
nağı olan enerji verimliliği; ener-
jide arz güvenliğinin sağlanması, 
dışa bağımlılıktan kaynaklanan 
risklerin azaltılması, enerji mali-
yetlerinin sürdürülebilir kılınma-
sı, iklim değişikliği ile mücadelenin 
etkinliğinin artırılması ve çevrenin 

korunması gibi ulusal hedefleri ta-
mamlayan bir kavramdır.

Sürdürülebilir kalkınmanın öne-
minin gittikçe daha çok anlaşıldı-
ğı günümüzde, enerji verimliliğine 

yönelik çabaların değeri de aynı 
oranda artmaktadır. Bu çerçeve-
de; enerji üretimi ve iletiminden 
nihai tüketime kadarki bütün aşa-
malarda enerji verimliliğinin geliş-
tirilmesi, bilinçsiz kullanımın ve 
israfın önlenmesi, enerji yoğunlu-
ğunun gerek sektörler bazında ge-
rekse makro düzeyde azaltılması 
ulusal enerji politikamızın önce-
likli ve önemli bileşenlerindendir. 
Toplumu oluşturan her bireyin rol 
alması gereken bu hareket, kamu 
tarafının öncü rol alması ile iste-
nen sonuçlan verebilecektir.11 
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Cihan AKTAŞ 
Yazar

İMECE USULÜ
ELEKTRİK DİREKLERİ

DENEME



ayat tarzımızda mey-
dana gelen deği-
şiklikler ile elektrik 
arasında dolaylı ol-
mayan bir bağ oldu-
ğu muhakkak. Elekt-

rikli aydınlanma geceyle gündüzü 
karıştırırken iş düzenlerini de bi-
çimlendiriyor. Elektrik kesildiğin-
de derinliğini kestiremediğimi bir 
boşluğun içine düşüyoruz, üstelik 
balkonda yıldızlı gece seyri imkâ-
nından da mahrumuz çoğumuz. 
Zifiri karanlıkta el yordamıyla 
mum yakmaya çalışıyoruz, bunu 
hak etmediğimiz inancıyla. Tedbir-
siz, donanımsız, beceriksiziz. İn-
ternete bağlanamadığımıza göre 
aksayacak planlarımız. Eskiden na-
sıl ilerlermiş gece veya erkence son 
bulurmuş? Saat 02.00’ye kadar ça-
lışamayacağıma göre, bakalım uy-
kum gelecek mi?

Elektrik işlerimizi kolaylaştırarak 
vakit kazandırıyor bize ama bu-
nun bir bedeli de var: Karanlığa 
katlanamıyor, elektriksiz zamanın 
ritmini kaldıramıyoruz. Biz orta 

yaşlılar ülkemizde mekân aydın-
latılması süreçlerinin tecrübesiyle 
elektrik kesildiğinde el yordamıy-
la tutunabiliyoruz ortama. Gençler 
en tabii hakları gasp edilmiş gibi is-
yan ediyorlar. Bir çağdan başka bir 
çağa atlamış gibi yadırgıyorlar ka-
ranlığın icaplarını. 

Kesinti kısa süreli olsa da ataları-
mızın geçmiş yüz yıllardaki hayat 

düzenlerine kısa bir yolculuk an-
lamına geliyor. Zaman ağırlaşır-
ken söz ister istemez derinleşiyor. 
Eşyaların uzayıp kısalan gölgesi al-
tında eski masalların büyüsüne ya-
kınlaşıyor ruh halleri. Akülü LED 
lamba geçmiş zaman lambalarının 
işlevini görüyor orta yerde. 

Doğduğum Doğu Anadolu ka-
sabasına elektrik 1966’da geldi, 

H

“İçimizde karanlığın korkusu 
Sarılırdık birbirimize gözlerimiz görmese de 
Toplanıp bir masanın etrafına...” 

Aynur Çalpan 
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ben ilkokula başlamamıştım da-
ha. Dünyanın bambaşka bir ye-
re dönüştüğünü bu kadar net dile 
getiremesem bile o anda fark et-
miştim. Resim yapmak için lüks 
lambasının alanında bir yerde bu-
lunmaya mecbur değildim artık. 
Bir odadan bir odaya korkusuzca 
geçmek, duvar halısının renklerin-
de meydana gelen değişim, ardı sı-
ra gelen çamaşır makinesi ve çok 
daha sonra buzdolabı… 

İstanbul’a yakınlığına rağmen 
elektrik Esenler’e 1968’de, jene-
ratör kullanımıyla geldi. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda elektrik enerji-
si ilk olarak 1902’de Tarsus’ta, or-
tak bir İtalyan-İsviçre firmasının 
değirmene bağladığı bir dinamo ile 
sağlanmıştı. Takip eden yıllarda İs-
tanbul ancak 1914’te özel sektör 
tarafından elektrikli aydınlanma-
ya kavuştu. Akşam gazetesinin 6 
Ocak tarihli haberine göre 1934’ün 
sonunda İstanbul’da elektrikle ay-
dınlatılmayan semt kalmamış ol-
malıydı. O dönemde Esenler, Lit-
ros ve Avas olarak Rumca adlarını 
koruyan, nüfusu ağırlıklı olarak 
mübadil ve Balkan Harbi göçmen-
lerinden oluşan iki köyden iba-
retti henüz. Merkezin uzağın-
da, bir mandıra ve mesire, bostan 
havzasıydı. Mübadiller Litros ve 
Avas’a yerleştiğinde, bu köylerde 
Müslüman olarak sadece Balkan 

göçmenleri ikamet ediyordu. Para-
sız pulsuz ve bir destekten yoksun 
mübadillerin bir kısmı yarım asır 
boyunca Rum evlerinde yaşamayı 
sürdürdü.

1920’lerde 26 haneden ibaret 
bir köy olan Litros, 1930’ların 

ortalarında 36 hane olmuştu. 
1930’larda Dörtyol’a giderken tek 
bir ev vardı havalide: Hayat Has-
tanesi’nin bulunduğu mevkide, 
Latif Ağa’nın evi. Litros’a girerken 
ise sağda Adem Ağa’nın köşkü yer 
alıyordu. Adem Ağa köyün en zen-
gin kişisiydi, mandıra sahibiydi. 
Menderes Mahallesi’nde, bugün 
Avicenna Hastanesi’nin bulundu-
ğu yerde mandırası vardı. Sadık 
Ağa’nın evi dere içindeydi, çok geç-
medi, Litros’da geniş bir araziye 
taşındı. 1933’de Tatar Kazım gel-
di köye, 1934’de Amasyalı Kazım. 
Tatar Kazım, Kavalalı Mahmut 
Ağa’nın damadıydı. Dem Ahmet 
sakaydı, 1950 ila 1960 yılları ara-
sında eşeğiyle içme suyu satıyordu 
evlere. 

Anadolu göçmenleri, hayvancılık 
ve tarım alanında yevmiye ile ça-
lışmak için geliyorlardı. Eski tarım 
düzeni hâkimdi köylere. İnsan-
lar erken yatıyor, erkenden güne 
başlıyorlardı.

Esenler’in yakın tarihinde dönüm 
noktalarından birini teşkil ediyor 
elektrik şebekesine bağlanması. 
Elektrik gelmeden önce çarşıdaki 
tek lüks lambası kullanılan mekân, 
Esenler ilçesinin ilk belediye baş-
kanı Mehmet Öcalan’ın ailesine ait 
mobilya mağazasıydı. 300 mumluk 
bu lüks lambasını görmek için ta 
Atışalanı’ndan mağazaya gelenler 
oluyordu. Bir süre sonra düğünle-
rin yapıldığı meydanları aydınlat-
mak isteyenler bu lüks lambasını 

Büyük 
İstanbul  
Otogarı

O dönemde Esenler, 
Litros ve Avas olarak 

Rumca adlarını koruyan, 
nüfusu ağırlıklı olarak 
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göçmenlerinden oluşan 

iki köyden ibaretti 
henüz.
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Öcalanlar’dan istemeye başladılar. 
O dönemde düğünler meydanlarda 
yapılıyordu. Anadolu göçmenleri-
nin İstanbul’a çekilmesinde işsizlik 
önemli bir sebepti, ancak yerleşme 
konusunda belirleyici olan aydın-
lanma gibi eğitimi de kolaylaştıran 
imkânların varlığıydı.

Süleyman Sirkeci (1946) 6 yaşını 
sürerken ilkokulu okumak için Ri-
ze’nin İyidere köyünde yaşayan an-
nesi tarafından İstanbul’da gemi 
marangozu olarak çalışan babası 
Zekeriya Sirkeci’nin (1920) yanına 
gönderildi. Yıl 1952-53. Süleyman 
Sirkeci Cibali İlkokulu’nda okudu. 
Babası Zekeriya Bey daha önce İyi-
dere’de gemi yapımında çalışırken, 
işleri yolunda gitmeyince tek ba-
şına İstanbul’a göçmüştü. İş göçü 
Sirkeci Ailesi’nde kanıksanmış bir 
tecrübe. Önce, Osmanlı dönemin-
de Süleyman’ın aynı adı taşıdığı 
dedesi gelmişti İstanbul’a. Buharlı 
gemide ateşçibaşı olarak çalışıyor-
du. 1900’lerin başlarında gemiy-
le Amerika’ya da gitmiş, okyanusu 
üç ayda geçmişti. Süreç içinde aile-
sini İstanbul’a taşımıştı. Eşi ikinci 
çocuklarına hamileydi. Birden en-
dişeye kapıldı dede Süleyman Sir-
keci: “Çocuklarım burada ahlaksız 
olurlar mı?” 

Geri götürdü ailesini ve kendisi dö-
nüp çalışmaya devam etti. Oğlu Ze-

keriya 8 yaşına bastığı sırada baba-
sının yanına gezmeye geldi. Fakat 

hep geri dönmekten söz ediyordu 
Süleyman Bey. “Baba, biz burada 
devamlı kalsak kovarlar mı?” diye 
sordu bir gün Zekeriya. “Burada 
ışık var, sular akıyor çeşmelerden, 
okul var.”

Köyleri İyidere Rize’ye 12 km uzak-
tı. Rize’ye gitmişlerse, hava karar-
dığında, eşkıya korkusundan köye 
dönemezlerdi. Dede Süleyman Sir-
keci İstanbul-Rize arasında gidip 
geliyordu. 1946’da taksi şoförüy-
dü. 1956’da Esenler’den arsa aldı. 
1958’de ev yapıldı. Etrafta benzeri 
pek az ev bulunduğu için “Sirkeci-
lerin evi önünde inecek var.” derdi 
minibüs yolcular. Atatürk Caddesi 
üstündeki yeşil apartman havali-
nin en büyük binasıydı. Posta adre-
si olarak da verilirdi: “Yeşil Apart-
manın Yanı.”

1960’ların başlarında Süleyman 
Sirkeci İlkokulu bitirmişti. İlkokul 
iki derslikten ibaretti. İlk üç sınıf 
birinde, son iki sınıf diğer derslik-
te bir arada öğrenim görüyorlardı. 
Ortaokul için saatlerce yürüyerek 
Şehremini’ye gidiyordu köyün ço-
cukları. İn cin top oynuyordu yol-
larda. Maltepe kışlası asker do-
luydu. REO marka 10 tekerlekli 
kamyonlar yanlarından geçerken 
toz-çamur sıçratıyordu üstlerine. 
Topkapı’da terkos suyuyla paçala-
rını yıkayıp öyle gidiyorlardı okula. 
Süleyman Sirkeci bu şartlar altın-
da gidip gelmekten usandı sonun-
da ve artık okula gitmeyeceğini 
söyledi. Neticede babası, ağır işçi-
lik yüzünden fikrini değiştirebilir 

“Sirkecilerin evi 
önünde inecek 

var.” derdi minibüs 
yolcuları. Atatürk 

Caddesi üstündeki yeşil 
apartman havalinin 
en büyük binasıydı. 
Posta adresi olarak 
da verilirdi: “Yeşil 
Apartmanın Yanı.”

Buharlı 
Gemi
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diye umarak, Bayrampaşa’da, Çe-
vik Kuvvet’in karşısında bulunan 
Demirciler Çarşısı’ndaki bir tanı-
dığına, bizim oğlanı Müslüman 
bir adamın yanına koy, yorulsun, 
okulu özlesin, diye ricada bulun-
du. Süleyman Sirkeci ise, 12-13 öğ-
retmenle uğraşıncaya kadar bir tek 
ustam olsun, diye düşündü. Ders 
çalışacak zaman bulamıyordu ki… 
Çamurlu yollarda git-gel; evde ışık 
bile yok. Ortaya bir lüks lambası 
konulurdu. Esenler, uzak bir Doğu 
Anadolu kasabasından daha uzaktı 
yeni hizmetlere. 

1939’da Litros ve Avas’ın adları 
Esenler ve Atışalanı olarak değişti-
rilirken, her iki köyün de merkezle 
ilişkisini daha aktif kılacak imkân-
lardan yoksunluğu sürüyordu. Di-
namik nüfus ise büyük bir gayretle 
merkezden öğreniyor, merkeze ya-
kın düşmeye çalışıyordu. 1950’ler-
de köyde elektrik yoktu. Atışalanı 
köyünden Elektronik Mühendisi 
Hasan Pekin, camiye jeneratör ku-
rarak aydınlatılmasını sağladı. Pe-
kin, toplumsal hassasiyetleri yük-
sek bir insandı. Güngören’de radyo 
ve televizyon tüpleri imal eden bir 
fabrikası vardı. Köyden ayrılmayı 
düşünmedi. Mübadil ve göçmen-
lerin çocukları, ailelerin yerleş-
tiği semtten kolayca ayrılmıyor-
lar. Gurbetçilik çok düşük oranda 
yaşanıyor. 

Anadolu göçmenlerinin Esenler’e 
yerleşmesinde öncelikli faktörler 
şöyle sıralanabilir: Akraba ve eş 
dost aracılığı, arsa fiyatlarının uy-
gunluğu, merkeze geçme sürecin-
de rahatlatıcı bir yakınlığa sahip-
liği ve tabii, artık Esenler Otogarı 
olarak bilinen Bayrampaşa Otoga-
rı’nın kapılarının bu ilçeye açıklığı, 
dahası bu semtin mübadil ve göç-
men yerleşimcilerinin oluşturdu-
ğu hareketliliğin hep sürmesi ne-
deniyle göçmene açık bir karaktere 
sahipliği. 

1960’larda sinema, cazip toplan-
ma alanıydı. Semte henüz televiz-
yon girmemişti. Söz gelimi Kamil 
Tezcan’ın henüz yeni ve çok kat-
lı bir binanın bulunmadığı köyde 
dikkat çeken ve “Büyük Bina” di-
ye tarif edilen üç katlı evine tele-
vizyon, 1973’de girdi. Havaalanı 

Mahallesi’nde yaşayan Kocakaya 
Ailesi’nin çocukları da televizyonu 
ilk kez 1978’de, elektrik direkleri-
nin dikilmesine bağlı olarak, dere-
nin öte tarafında bulunan komşu 
evinde izlediler. 

Fikri Yolcu 1960’da ailesiyle birlik-
te Tokat’tan İstanbul’a göçtüğün-
de, önce Merter’de ikamet etti, beş 
sene kadar. Bir müteahhitin yanın-
da çalıştı; Davutpaşa, Yüzyıl, Atışa-
lanı Mahallesi ve Beşyüzevler çev-
resine elektrik hattı çekiyordu. 15 
sene çadırda kiracı olarak yaşadı. 
Horasan kökenli Roman bir ailenin 
çocuğuydu. Çadırda geçmişti ço-
cukluğu ve ilk gençliği. İş için gelip 
giderken Atışalanı’nın merası olan 
Karabayır’ın uzayıp giden boşluğu 
dikkatini çekti. 1971’de köydeki 
bir emlakçıdan metrekaresi 75 ku-
ruşa arsa aldı. Her ay 25 kuruş tak-
sit ödüyordu. Aydınlanma imkânı 
o dönemlerde merkeze daha yakın 
olma anlamına geldiği için iç göçe 
açılmıştı semt. 

Beri taraftan Esenler hizmetler 
bağlamında hâlâ merkeze nispet-
le göz ardı edilen bir yerleşimdi 
1970’lerde. Esenler bir belediyeye 
sahip belde, Atışalanı ise köydü he-
nüz ve her iki yerleşim de sokakla-
rındaki balçığı andıran çamurdan, 
susuzluktan, elektrik kesintilerin-
den şikâyetçiydi. 1980’lerde de sü-
ren bu mahrumiyetin yerleşimci-
lerin hafızalarında, hizmet alma 
açısından “bir halkanın dışında 
tutulma” hissiyatını güçlendirdiği 
söylenebilir. 

Çetin Aksoy’un Belediye Başkan-
lığı konumuna geldiği 1970’lerin 
son yıllarında Esenler’in dokuz 
mahallesinin yedisi çamur için-
deydi. Hasta almak için araba gi-
remiyordu bu sokaklara. Bağcılar 
Belediye Başkanı Zihni Küçük’ün 
yardımıyla mucur döşetti bu yolla-
ra Aksoy. Birçok yere Arnavut kal-
dırımı yaptırıldı. Alt yapı yoktu, 
kanalizasyon künkleri döşetildi. 
TEK yoktu, elektrik işleri belediye-
nin sorumluluğu altındaydı. Sade-
ce dört trafo vardı ve elektrik gün 
içinde en az on defa kesiliyordu. 

Yazlık
Sinema

1950’lerde köyde 
elektrik yoktu. Atışalanı 

köyünden Elektronik 
Mühendisi Hasan 

Pekin, camiye jeneratör 
kurarak aydınlatılmasını 

sağladı. Pekin, 
toplumsal hassasiyetleri 

yüksek bir insandı.



O dönemde vatandaşların tapu-
lu arazilerine bile trafolar yapıldı. 
Eğri büğrü demir elektrik direkleri 
beton direklerle değiştirildi. 

1978’de Havaalanı Mahallesi sa-
kinleri gaz lambasıyla aydınlanı-
yordu. TEK, ‘parasını toplayın, 
direkleri getirelim,’ dedi. 1979 ol-
malı; durumu iyice, plastik bada-
na imalathanesine sahip Samsun-
lu komşularının ön ayak olmasıyla 
az nüfuslu mahalle gerekli parayı 
topladı. Direk paralarını muhtarlı-
ğa götürdüler. TEK direkleri getir-
di, ancak yerlerini mahalleli kazdı. 
Memurlar geldi, elektrik tellerini 
çektiler. 

Anadolu’dan gelenler sıvası camı 
olmayan, henüz inşaat halindeki 
evin üstünkörü tamamlanmış bir 
odasına yerleşiyordu, kiradan kur-
tulma telaşıyla. Mimarların sözü-
nü ettiği “Adem’in Kulübesi”ydi o 
bir bakıma; yalın ve fonksiyonel. 
“Her mimar Adem’in kulübesini 
yeniden yapmayı dener- en azın-
dan belli bir gelenek, örnek ola-
rak ahşap mimariyi seçenler.” diye 
yazıyor Barthes, Bauhaus’u işaret 
ederek.1 Kulübeye atfedilen sim-
gesel anlam, Adem’in yeryüzün-
de yurtlanma zorunluluğu kadar 
umudunu da düşündürüyor. İşi az, 
malzemesi hafif, planı kullanışlı ol-
malı. Şimdilik iki kişiye yeter, za-
manla nasılsa genişleyecektir. Da-
ha ileride ise göç arttıkça ve aile de 
kalabalıklaştıkça genişlemenin ye-
rini kat çıkma alacaktı.

Gecekondu yapıldıktan sonra yaşa-
nılan yerleşme hissi elektrikle ay-
dınlanan odalarda daha bir güçlen-
mişti sanki. İlk televizyon 1978’de 
derenin öte tarafındaki bir komşu-
nun evine geldi Havaalanı mahal-
lesinde. Yılmaz Kocakaya uzaktan 
izliyordu. Gerçi seyrek olarak gidip 
evde de seyrettiği oluyordu. Sabah-
ları Filipper’i izlediğini hatırlıyor. 

Annesi Fikriye Hanım, çocuklar 
alışmasın diye çok geç soktu eve 
televizyonu. Suudi Arabistan’da-
ki amcaları 1985’te renkli televiz-
yon aldığında, siyah-beyazı onlara 
verdi.

Binalar çoğalırken, 1980’e doğru 
belediye su borularını getirip bı-
raktı Oruç Reis Mahallesi’ndeki 
sokağa. Amasya göçmeni Nesrin 
Ovalı ve “Elektrikçi’nin Karısı Se-
vim” şebeke kanalını birlikte kazı-
yıp boruları yerleştirdiler. 

Merkeze onca yakın olduğu hal-
de, hizmetler alanında kendi 

haline terk edilmiş gibiydi Esen-
ler, 1980’lere kadar. Oysa göçe 
açıktı ve göçmene alışıklığıyla da 
göçmenler için bir çekiciliği var-
dı. 1993’de hemen karşısında açı-
lan otogarla maruz kaldığı yoğun 
göç ve parselleme dönemlerindeki 
ihmaller, bugünkü sıkışmalarının 
başlıca sebepleri. Hizmetler açısın-
dan bir halkanın dışında bırakıl-
ma hissi yüzünden de insanlar pek 
çok sorunu kendi yağında kavrul-
ma yöntemiyle aşmaya çalıştılar. 
Mahrumiyet imece usulünü yer-
leştirdi. 1990’ların ortalarına ka-
dar imece usulüyle üstesinden gel-
diler susuzluğun, karanlığın, çöp 
yığınlarının, toplu taşımaya ulaş-
ma yolunda çizmeleri ağırlaştıran 
balçıklı çamur engelinin. 47 yıldır 
Esenler’de, Kazım Karabekir Ma-
hallesi’nde yaşayan Feyyaz Çiftçi 
anlatmıştı “Komşu elektrik veya 
su faturasını ödememişse bir şekil-
de öğrenir ve bir araya gelip öderdi 
komşular.” En yakın okula ulaşmak 
için saatlerce yürümeyi göze alan 
öğrencilerin beldesi, şehre dâhil ol-
ma sürecindeki yanlış anlamaların 
bedellerini ödemeye de hazır oldu 
hep. 

Kaynaklar
1-Roland Barthes, “Nasıl Birlikte Yaşanır”, sf. 80, Sel Yayıncılık, 2002.

Anadolu’dan gelenler 
sıvası camı olmayan, 

henüz inşaat halindeki 
evin üstünkörü 

tamamlanmış bir 
odasına yerleşiyordu, 

kiradan kurtulma 
telaşıyla. Mimarların 

sözünü ettiği “Adem’in 
Kulübesi”ydi o bir 
bakıma; yalın ve 

fonksiyonel.
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oplumların beşeri 
ve ekonomik geliş-
mesinin varoluşsal 
olarak enerji tüke-
timi ile münasebe-
ti bulunmaktadır. 

Gelişme mefhumu enerji tüketi-
mi sürecini doğal olarak içerir, bu 
iki olgu birbiri ile daimi bir angaj-
man içerisindedir. Dolayısıyla mo-
dern dünyada gelişme ve büyüme 
süreçlerinin temelinde enerji var-
dır. Enerji kaynakları herhangi bir 
yolla enerji üretimi sağlayan kay-
naklardır. Enerji kaynakları kö-
kenleri, özellikleri dikkate alınarak 
kendi içlerinde “yenilenebilir” ve 
“yenilenemez” olarak tasnif edil-
miştir. Yenilenebilir enerji kaynak-
ları rüzgâr, güneş gibi bizatihi ola-
rak her gün yeniden enerji üreten, 
fıtri olarak her an yeniden kendi-
ni yenileyebilme kabiliyetine sahip 
kaynaklara denmektedir. Bu kay-
naklardan üretilen güneş enerji-
si, rüzgâr enerjisi, jeotermal ener-
ji, hidrolik enerji, hidrojen enerjisi, 
deniz kökenli enerjiler ve biyokütle 

enerjilerine yenilenebilir enerjiler 
denmektedir. Yenilenemez enerji 
kaynakları dünya üzerindeki var-
lıkları stoklarla sınırlı olan, tüket-
tiğimiz kaynakları ikame edecek 

biçimde kendini yeniden üretebil-
me/yenileyebilme kabiliyetine sa-
hip olmayan kaynaklardır.

Konvansiyonel enerji kaynakları 
olarak da adlandırılan yenilenemez 

Modern dünyada gelişme ve büyüme süreçlerinin temelinde 
enerji vardır.

T
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enerji kaynakları kendi içlerinde 
fosil yakıtlar ve çekirdek kaynaklı-
lar olarak iki alt gruba ayrılmakta-
dır. Günümüzde mebzul miktarda 
enerji yenilemez kaynaklardan el-
de edilmektedir. Petrol, kömür ve 
doğal gaz gibi fosil kaynaklar kar-
bondioksit gazı biçiminde karbo-
nun ortaya çıkmasına ve ciddi çev-
resel etkilerin oluşmasına sebep 
olan doğal kaynaklarıdır. 

Çekirdek kaynaklı yenilenemez bir 
enerji türü olan nükleer enerji ise 
yenilenemez enerji kaynakları için-
de başka bir kategoriyi oluştur-
maktadır. Çevreye duyarlı bir ener-
ji türüdür, fosil kökenli kaynaklar 
gibi yoğun oranda sera gazı salını-
mı gerçekleştirmez, küresel ısınma 
etkisi oluşturmaz, ülkelerin enerji-
de dışa bağımlılığını kırıcı önemli 
bir alternatif enerji türüdür. Ucuz, 
daimi, verimli ve yerel enerji üre-
ten bir kaynak olarak “enerji gü-
venliği” sağlanmasına destek olur. 
Kullanılmış ürünler yeniden üre-
tim sürecine katılarak, enerji ta-
sarrufu sağlanabilir, üretim ma-
liyetleri düşüktür. Ucuz, verimli, 
tasarruflu ve çevreyle uyumlu bir 
enerji türüdür. Nükleer enerjinin 
tek dez avantajı güvenlik sağlama 
hususunda yüksek titizlik gerektir-
mesidir, en ufak bir ihmal önemli 
sonuçlar doğurabilmektedir. 

Çevreyi, doğal kaynakları, gelecek 
nesillere bırakacağımız doğal mi-
rası dikkate alarak sağlanan kal-
kınma modeline sürdürülebilir kal-
kınma denmektedir. Bu modelde 

ekolojik sorumluluklar ve büyüme 
ilişkisi bütünlüklü ve eşitlikçi bir 
şekilde ele alınmış, biri diğerine 
kurban edilmemiştir.

Sürdürülebilir kalkınmanın sağla-
nabilmesinin temel koşullarından 
birisi çevresel açıdan temiz ener-
ji sağlama kapasitesi nedeniyle 

yenilenebilir enerji kaynaklarını, 
enerji arzında mümkün olan en 
yoğun şekilde kullanmaktır. Do-
ğal malzemelerin kullanıldığı ve 
oldukça ekonomik olan yenilene-
bilir enerji kaynakları üzerinden 
elde edilen enerjinin dünya üze-
rindeki popülaritesi günümüzde 
giderek artmaktadır. Bugün ener-
jisinin %100’ünü kendi doğal kay-
nakları ile üretebilen ve hatta ül-
keye de enerji konusunda katma 
değer sağlayabilen kasaba ve kent-
ler mevcuttur. Geleceğin enerjisi 
aynı zamanda enerji arzı güvenliği 
açısından vazgeçilmez bir kaynak 
olan yenilenebilir enerjiler olacak-
tır. Gerek gelişmiş ülkeler gerek ge-
lişmekte olan ülkeler yenilenebilir 
enerji yatırımlarına büyük önem 
vermekte ulusal programlarına ye-
nilenebilir enerji hedeflerini dâhil 
etmektedir. 

Yenilenebilir enerji hedefleri ve po-
litikaları enerji güvenliği açısından 
çok önemlidir. Bütün dünyada ol-
duğu gibi Türkiye’de de enerjiye gü-
venli ve sürekli bir şekilde ulaşmak 
önemli bir gündem maddesidir. 
Fosil yakıtlardan üretilen enerji ye-
rine yenilebilir enerjinin kullanıl-
ması; sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanması, enerjide dışa bağımlı-
lığın giderilmesi, çevreyle uyumlu 
bir kalkınma ve büyümenin sağ-
lanması, enerji maliyetinin düş-
mesi, yaşam kalitesini arttırarak 
çevresel katma değer üretilmesi ve 

Konvansiyonel enerji 
kaynakları olarak da 

adlandırılan yenilenemez 
enerji kaynakları kendi 
içlerinde fosil yakıtlar 

ve çekirdek kaynaklılar 
olarak iki alt gruba 

ayrılmaktadır. Günümüzde 
mebzul miktarda enerji 
yenilemez kaynaklardan 

elde edilmektedir.



enerji güvenliğinin sağlanması gibi 
pek çok fayda sağlamaktadır. Fosil 
yakıtlar doğa tarafından daimi bir 
şekilde yenilenmezler, insanlar ta-
rafından geri dönüşüm sürecine 
sokulmaları önemli bir sorundur. 
Ayrıca rezervleri tespit etmek için 
sürekli araştırmak gerekmektedir. 
Elde edilen kaynağın başka yerlere 
taşınması zorlu ve maliyetlidir.

Çevresel açıdan da risklidir (Çıtak 
ve Kılınç Pala, 2016: 82). Sürekli 
fosil yakıtlara dayanan bir gelişim 
modeli risklidir nitekim bu kay-
nakların stokları sınırsız değildir. 
Yenilenebilir enerji hem doğaya za-
rar vermemesi hem de uluslarara-
sı alanda krizler oluşturabilecek bir 
enerji türü olmaması nedeniyle gü-
venlidir (Çıtak ve Kılınç Pala, 2016: 
83). Dolayısıyla enerji güvenliği-
nin sağlanabilmesi için bir ülkenin 
kendi öz koşulları ile üretebileceği 
alternatif enerji biçimlerinin geliş-
tirilmesi oldukça önemlidir. 

Küreselleşen dünyanın temel eği-
limleri içinde merkeziyetçiliğin kı-
rılması, yerelin güçlendirilmesi, 
katılımcı mekanizmaları arttırıl-
ması ve kentlerin uluslardan ayrı 
bir kimlikle güçlenip varlık göste-
rebilmesi yer almaktadır. Kentler 
nüfus ve yapı yoğunlukları, eko-
nominin merkezi olmaları nede-
niyle enerjiye en fazla ihtiyaç du-
yan birimlerdir. Dünya ölçeğinde 
sürdürülebilir gelişme kavramı-
nın popülerlik kazanmasını taki-
ben “sürdürülebilir kentler” ku-
rabilmek önemli bir küresel amaç 
olarak ön plana çıkmıştır. Bu 

bağlamda kentlerde daha çok ye-
nilenebilir enerji kullanarak onları 
hem kendilerine yeten hem ulusal 
gelişmeye ve enerji güvenliği sağ-
lamaya hizmet eden yapılar olarak 
yeniden kurmak bugün üzerinde 
çokça durulan sorunsallardan bir 
tanesidir.

Bu bağlamda özellikle gelişmiş ül-
kelerde göze çarpan eğilim enerji 
politikalarını üzerinde hükümetin 
tekelini kırarak, yerele ve yerel ak-
törlere, kentlilere inisiyatif vererek 
kentlerin yenilenebilir enerji po-
tansiyelini sonuna dek kullanmak 
ve ülkeyi, yerel idareyi, yerel aktör-
leri, kenti ve kentliyi gözeten çok 
boyutlu bir faydalar zinciri üret-
mek olmuştur.

Geleceğin Enerjisi: 
Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji doğanın kendi 
evrimi içinde sürekli olarak yenile-
diği, bir sonraki gün aynen mevcut 
olarak bulabildiğimiz enerji türleri-
dir. Çevreyi kirletmeyen bu enerji 
kaynakları güneş enerjisi, rüzgâr 
enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik 
enerji, hidrojen enerjisi, deniz kö-
kenli enerjiler ve biyokütle ener-
jisi olmak üzere altı başlık altında 

Sürdürülebilir 
kalkınmanın 

sağlanabilmesinin 
temel koşullarından 
birisi çevresel açıdan 
temiz enerji sağlama 
kapasitesi nedeniyle 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarını, enerji 

arzında mümkün 
olan en yoğun şekilde 

kullanmaktır.

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2018-11 ‹ 46 47 ›MAKALE



toplanmaktadır (Önal ve Yarbay, 
2010: 76). Yenilenebilir enerji kay-
nakları yakıtın yakılması ya da yok 
edilmesini gerektirmez. Fosil ya-
kıtları yenilenebilir değildir varlığı 
stoklara bağlıdır. Bugün bu türden 
enerji kaynaklarının 100 yıllık öm-
rü kaldığı öngörülmektedir. Çünkü 
yenilenemez enerji kaynakları kul-
lanım hızımızla eşit ölçüde kendi-
lerini yenileme olanağına sahip de-
ğillerdir (Dinçer ve Aslan, 2008: 
75). Yenilenebilir enerji kaynakla-
rı doğada bizatihi bulunmaktadır 
dolayısıyla özel bir üretim süreci-
ne ihtiyaç duymazlar. Enerji elde 
etmek için geleneksel fosil temelli 
yakıtların kullanılması atmosfere 
karbon ve karbondioksit gazları-
nın salınımına ve dolayısıyla güneş 
ışınlarının bu gazlar tarafından 

tutularak “sera etkisi” oluşturması-
na ve yerkürenin ısınmasına sebe-
biyet vermektedir.

Küresel ısınma ve iklim değişik-
liklerin en önemli sebeplerinden 
birisi kalkınma ve büyümenin fo-
sil yakıtlara dayanarak gerçekleş-
tirilmesidir. Yenilenebilir ve doğal 

enerji kaynaklarından enerji üre-
timinin yaygınlaştırılması sayesin-
de çevreye zarar vermeden, den-
geli, gelecek kuşakların ihtiyacını 
gözeten, sürdürülebilir bir kalkın-
ma modeline geçilmesi mümkün-
dür. Yenilenebilir enerji kaynakları 
doğal enerji depolarıdır dolayısıy-
la da gelecek için tükenme riski 
taşımazlar.

Yenilenebilir enerjiler ayrıca yerli 
ve ekonomik enerji türleridir. Ül-
kelerin enerjide dışa bağımlılıkları-
nı azaltarak kendi öz ve doğal kay-
naklarına dayanarak enerji üretip, 
kalkınmalarına olanak sağlamak-
tadırlar. İşletme, güvenlik ve yakıt 
maliyetleri düşüktür. Ülke ekono-
misine daha az yük bindirirler çün-
kü hem çevre kirliliğini azaltırlar 
hem de daha az enerji harcanarak 
sonuç alınmasına yani enerji ve-
rimliliği sağlarlar. Toplumsal ve 
ekonomik gelişmeyi destekleyen, 
çağdaş, evrensel standartlarda, 
insanın yaşam hakkına ve doğa-
ya saygılı enerji türleridir. Yenile-
nebilir enerji hedefleri ve politika-
ları enerji güvenliği açısından çok 
önemlidir. Enerji güvenliğinin sağ-
lanabilmesi için enerjiye istikrarlı 
bir şekilde, çeşitli ve güvenilir kay-
naklardan, uygun miktar ve fiyat-
larla, adil bir şekilde, tehdit altında 
olmayan yollar üzerinden ulaşı-
labilmesi demektir. Fosil kökenli 
kaynaklar yerine enerjiye yenilene-
bilir kaynaklardan ulaşılması, dı-
şa bağımlılığın giderilmesi, enerji 

Dünya ölçeğinde 
sürdürülebilir gelişme 
kavramının popülerlik 
kazanmasını takiben 

“sürdürülebilir kentler” 
kurabilmek önemli bir 
küresel amaç olarak ön 

plana çıkmıştır.



kartellerinin belirlediği ve rekabe-
tin çok fazla olamadığı bir piyasa-
nın kurallarından, krizlerden aza-
de bir şekilde kendi öz koşullarına 
dayalı bir büyümeyi gerçekleştir-
menin hayati koşullarından birisi-
nin tesisi demektir.

Sanayi devriminden bu yana mo-
dernleşme ve gelişmenin itici gü-
cü enerji olmuştur. Ekonomi bü-
yüdükçe, dünya geliştikçe, nüfus 
arttıkça enerjiye olan ihtiyaç hem 
global, hem yerel düzeyde artmak-
tadır. Özellikle 1970’lerdeki petrol 
krizinin ardından enerji arzının gü-
venliği ve enerji kaynaklarının sür-
dürülebilir kullanımı konusunda 
alternatif arayışlar devreye girmiş-
tir (Kum, 2009: 208). Geleneksel 
fosil kökenli yakıtlar ucuz olması 
nedeniyle son iki yüzyıl boyunca 
tercih edilmiştir. Ancak 1973 Pet-
rol Krizi enerji güvenliğinin kav-
ramsal içeriğinin sorgulanmasına 
sebep olmuş, 1980’lerde petrol fi-
yatlarının düşmesine rağmen pet-
role dayalı enerji kullanımı güven-
li bulunmamıştır. Günümüzde ise 
artan petrol ve doğal gaz fiyatları 
nedeniyle ve enerji güvenliği sağ-
layabilmek için enerjinin çeşitlen-
dirilmesi çalışmaları yoğunlaşarak 
devam etmektedir (Seydioğulları, 
2013: 20). 

Günümüzde total enerji arzının 
%18,3’ü yenilenebilir enerji kay-
naklarından sağlanmaktadır 2030 
yılında bu oranın %21’e ulaşacağı 

öngörülmektedir (IRENA, 2017: 
23).

Dünya’da enerji görünümünün ge-
leceği konusunda çeşitli senaryolar 
mevcuttur. Enerji arzının kaynak-
ları konusundaki en iyimser se-
naryoya göre yenilenebilir enerji-
nin toplam enerji üretimi içindeki 

payı 2040 yılı için %25’lere ulaşa-
bilecektir. Yani dünyadaki ener-
ji arzının dörtte biri yenilenebilir 
kaynaklardan elde edilecektir Bü-
tün senaryolarda 2040 yılına kadar 
olan dönemde kömür ve petrolün 
paylarının nispeten azalacağının 
öngörülmesine rağmen fosil yakıt-
ların hâkim kaynaklar olmaya de-
vam edeceği ifade edilmektedir. 
En iyimser senaryoya göre bugün 
dünya birincil enerji kaynakları-
nın %81’ini oluşturan fosil yakıtla-
rın konumu 2040’da %60’a gerile-
yecektir. Nükleer enerjinin birincil 
enerji kaynakları içinde payı %4,8 
iken, 2040 yılında bu oran %10,7’e 
çıkacaktır. (TC. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, 2016: 4). 

1973 yılında yenilenebilir enerji 
kaynaklarının dünya toplam ener-
ji arzı içindeki payı sadece %0.1 idi 

Yenilenebilir enerjiler 
ayrıca yerli ve ekonomik 

enerji türleridir. 
Ülkelerin enerjide 

dışa bağımlılıklarını 
azaltarak kendi öz ve 
doğal kaynaklarına 

dayanarak enerji üretip, 
kalkınmalarına olanak 

sağlamaktadırlar.

Sanayi 
Devrimi, 
Manchester
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(Kum, 2009: 210). Dünya ölçeğin-
deki öngörülere göre elektrik üre-
timi için kullanılan enerji miktarı 
2040 yılına %70 oranında artacak-
tır. (TC. Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı, 2016: 4). Bu artışta 
en büyük pay yenilenebilir enerji 
kaynakları açısından olacaktır. Pek 
çok ülke ulusal programına yenile-
nebilir enerji hedeflerini dâhil et-
miştir. 2015’in sonu itibari ile 173 
ülke eyalet ya da ulusal ölçekte ye-
nilenebilir enerji politikası benim-
semiştir. Aynı dönemde 146 ülke 
yenilenebilir enerjiyi destekleme 
politikaları yürürlüktedir (IRENA, 
2017: 20). Yenilenebilir enerji ya-
tırımların oranı geçtiğimiz yüz-
yılın dört katıdır. (IRENA, 2017: 
21). 10 yıldan fazladır yenilenebilir 
enerjiye yapılan yatırımlar istikrar-
lı bir şekilde artmaktadır. 2004’de 
50 milyar doların altında olan ya-
tırım miktarı 2015’te 348 milyar 
dolara ulaşmıştır. 2015’te aynı za-
manda gelişmekte olan ülkeler de 
yenilenebilir enerjinin cazibesine 
kapılmıştır. Çin tek başına total ya-
tırımın 1/3’ünü gerçekleştirmiştir. 
Yatırımların %90’ı güneş ve rüz-
gâr gücünü kullanmaya yöneliktir 
(IRENA, 2017: 12). SETA’nın ya-
yınladığı “Dünya’da ve Türkiye’de 
Yenilebilir Enerji” çalışmasına gö-
re; Yenilenebilir enerji yatırımları 
konusunda Çin’in önderliğini ABD, 
Japonya, Birleşik Krallık ve Hin-
distan takip etmektedir (Tanas ve 
Kavaz, 2017: 12). 

IEA Hidrojen Programı Yürütme 
Komitesi başta olmak üzere çe-

şitli kuruluşlar ile ABD, Japonya 
ve Almanya gibi ülkeler hidrolik 
enerjinin kullanım ve maliyetlerin 
düşürülmesine yönelik çalışma-
lar yapmaktadır. Brezilya, Türki-
ye, Hindistan, Vietnam ve Malezya 

gibi ülkeler de hidrolik enerji bakı-
mından önemli kapasite artışları 
gerçekleştirmiştir (Tanas ve Kavaz, 
2017: 13). Almanya, Çin, Japonya 
ve ABD güneş enerjisine büyük ya-
tırımlar gerçekleştirmiştir. Güneş 
enerji sistemleri kapasite artışın-
da Fas, Güney Afrika, İspanya gi-
bi ülkeler de öne geçmiştir (Tanas 
ve Kavaz, 2017: 14). Rüzgâr enerji-
si kapasitesi bakımından Çin ilk sı-
rada yer alırken onu sırasıyla ABD, 
Almanya, Hindistan, İspanya ve 
Birleşik Krallık takip etmektedir. 
Çin bu konuda en fazla gelişim ger-
çekleştiren ülkedir. Rüzgâr ener-
jisi 2016 yılında özellikle Avrupa 
ve ABD’de enerji üretim kapasite-
si bakımından öncü bir kaynak ola-
rak kullanılmıştır (Tanas ve Kavaz, 
2017: 16). Jeotermal enerji kapa-
sitesi bakımından ABD, Filipinler, 
Endonezya ve Meksika önde gel-
mekle birlikte Türkiye 8. sıradadır 
buna rağmen 2015 yılında gerçek-
leşen kapasite artışı bakımından 
dünyada ilk sırada yer almıştır (Ta-
nas ve Kavaz, 2017: 17).

Dünyada yenilenebilir enerji ya-
tırımlarını teşvik etmek için ya-
pılan uygulamalara baktığımızda 
“feed in tariff” sistemi dikkat çek-
mektedir. Bu yöntem devletin ye-
nilenebilir kaynaklardan üretilen 
elektrik enerjiyi pazar değerinin 
üzerinde satın alması anlamına 
gelmektedir. “Renewable-portfo-
lio-standarts” olarak adlandırılan 
şirketlerin elektrik üretim port-
föyünde yenilenebilir enerji kay-
naklarına zorunlu pay vermesini 

1973 yılında 
yenilenebilir enerji 

kaynaklarının dünya 
toplam enerji arzı 

içindeki payı sadece 
%0.1 idi. Dünya 

ölçeğindeki öngörülere 
göre elektrik üretimi 
için kullanılan enerji 

miktarı 2040 yılına %70 
oranında artacaktır.
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sağlayan düzenlemeler gerçekleş-
tirilmektedir. Yatırımcıların kişisel 
ısınma / soğutma ihtiyaçları için 
yapılan yenilebilir enerji yatırım-
larına daha fazla mali destek sağ-
lanmaktadır. Bu alanda yatırım 
gerçekleştiren şirketlere vergi in-
dirimleri ve finansman teşvikleri 
sağlanmaktadır. Merkez yönetim-
lerin yanında birçok eyalet, beledi-
ye ve kent yenilenebilir enerji kay-
naklarının kullanımını teşvik eden 
düzenlemeler gerçekleştirmekte-
dir. Enerji verimliliği düzenlemele-
rini yerine getiren ev ve işyerlerine 
vergi indirimi sağlanmaktadır (Üs-
tün, 2016: 95).

Enerji’de Türkiye’nin 
Durumu ve 
Yenilenebilir Enerji 
Kullanımı
Türkiye’nin gelişmekte olan bir ül-
ke olarak enerji ihtiyacı her geçen 

gün büyüyerek devam etmekte-
dir. Maalesef Türkiye enerji üreti-
minin büyük bir kısmını ithal ede-
rek karşılamaktadır. Türkiye’nin 
gerek hükümet programlarında, 
gerek 2023 hedeflerinde, Ulusal 
Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’n-
da, 10. Kalkınma Planı’nda, Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 

2015-2019 Stratejik Planı’nda ve 
6 Nisan 2017 tarihinde kamuoyu-
na sunulan “Milli Enerji ve Maden 
Politikası”nda yerli kaynak kulla-
nımını yaygınlaştırmak, yenilene-
bilir enerji kaynakları açısından 
son derece verimli bir iklim, coğ-
rafya ve koşullara sahip olan ül-
kemizin bu potansiyelini kullana-
rak yenilenebilir enerji üretiminin 
payını arttırmanın ve arz güvenli-
ğini sağlamanın önemi üzerinde 
durulmaktadır.

Özellikle doğal gaz ithalatında 
Rusya’ya olan bağımlılık Türki-
ye’nin enerji arzı alanındaki çeşit-
liliğini arttırma çabalarının önemli 
bir motivasyon kaynağıdır (Kara-
göl, Kaya ve Koç, 2016: 5). 

Türkiye OECD ülkeleri arasında 
Çin’den sonra enerji talebi en çok 
artan ülkedir. Bu Türkiye’nin son 
15 yılda içine girdiği hızlı büyüme 
ve kalkınma sürecinin de bir so-
nucudur. Türkiye’nin enerji üreti-
minde fosil kaynaklardan kömür, 
petrol ve doğal gazın kullanımı 
oldukça yüksektir (Karagöl, Ka-
ya ve Koç, 2016: 6). Türkiye özel-
likle 2002 yılından sonra alterna-
tif ve dışa bağımlı olmayan, temiz 
enerjileri destekleme, kalkınmaya 
itici güç haline getirme bağlamın-
da çok önemli atılımlar gerçekleş-
tirmiştir. Nitekim Türkiye’de ye-
nilenebilir enerji politikalarının 
başlangıcı, 2005 tarih ve 5346 sa-
yılı yenilenebilir Enerji Kaynakları-
nın Elektrik Enerjisi Üretim Amaç-
lı Kullanımına İlişkin Kanun ile 

2016 verilerine göre 
Türkiye’nin yenilenebilir 

enerji toplam kurulu 
gücü 35 GW’dır. 2023 
Hedefleri kapsamında 

elektrik üretiminin 
en az yüzde 30’unu 
yenilenebilir enerji 

kaynaklarından 
karşılayabilmek 

amaçlanmaktadır.
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olmuştur. Ayrıca 2007 tarihli 5627 
sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 
2016 tarihli 5784 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu ve Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Da-
ir Kanun’da da yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yer verilmiştir. Yeni-
lenebilir Enerji Kanunu ile yenile-
nebilir enerjiye bir kısım teşvikler 
getirilmiştir. Kanun piyasanın de-
ğişen dinamiklerine göre 2010’da 
revize edilmiş, kaynak bazında çe-
şitlendirilmiş, yerli teknolojilerin 
kullanımı öncelenmiş ve Türki-
ye’de yeni bir dönem başlamıştır 
(Rio+20 Yolunda Türkiye Sürdü-
rülebilir Kalkınmanın Neresinde?, 
2012: 4) Önümüzdeki dönem için 
Türkiye’nin yenilenebilir enerji ile 
ilgili politikasında yenilenebilir 
enerjiyi düzenli olarak destekleyen 
bir teşvik sistemi kurmak, fosil ya-
kıt kullanımı açısından dışa bağım-
lılığı azaltmak, enerji arz güvenliği-
ni sağlamak ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından enerji üretimi ora-
nını %30’a çıkarmak ve “enerji üre-
tim kapasitesini mevcut yenilene-
bilir enerji kaynaklarını kullanarak 
genişletmek” vardır (Karagöl, Kaya 
ve Koç, 2016: 11). 

6 Nisan 2017 tarihinde açıklanan 
“Milli Enerji ve Maden Politikası” 
üç temel alanda çok sayıda strate-
ji içermektedir. Politikanın saca-
yaklarından birisi olan yerelleşme 

hedefinin gerçekleştirilmesi için 
yenilenebilir enerji kaynakların-
dan elektrik üretimini arttırılması-

nın gerekliliği üzerinde önemle du-
rulmuştur (Karagöl, Kavaz, Kaya 
ve Özdemir, 2017: 10). 2016 Eylül 

istatistiklerine göre ülkemizdeki 
elektrik enerjisinin yaklaşık %32’si 
kömür, %32’si doğal gaz, %26’sı 
hidrolik, %5’i rüzgâr, %3’ü ise di-
ğer kaynaklardan sağlanmıştır. Ye-
nilenebilir enerjiye yapılan yatırım 
çok büyük oranda artmıştır.

2015 yılında yenilenebilir enerji 
alanında yapılan toplam yatırımlar 
bir önceki yıla oranla yüzde 46 ar-
tırılarak 1,9 milyar dolar seviyeleri-
ne çıkartılmıştır (Karagöl, Kaya ve 
Koç, 2016: 11). 2016 verilerine gö-
re Türkiye’nin yenilenebilir ener-
ji toplam kurulu gücü 35 GW’dır. 
2023 Hedefleri kapsamında elekt-
rik üretiminin en az yüzde 30’unu 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
karşılayabilmek amaçlanmaktadır.

Türkiye OECD ülkeleri 
arasında Çin’den 

sonra enerji talebi en 
çok artan ülkedir. Bu 

Türkiye’nin son 15 
yılda içine girdiği hızlı 
büyüme ve kalkınma 

sürecinin de bir 
sonucudur.
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Türkiye’deki kurulu gücün bü-
yük kısmını hidroelektrik santral-
ler oluştururken, rüzgâr ve güneş 
gibi modern yenilenebilir enerji 
kaynakları ile üretim yapma nok-
tasında da büyük yatırımlar ger-
çekleştirilmektedir (Karagöl, Ka-
vaz, Kaya ve Özdemir, 2017: 16). 
Yenilenebilir Enerji Kaynakların-
da 2023 için kurulu güç hedefleri 
ise şöyledir: Enerji toplam kuru-
lu gücünü Hidroelektrik enerjisi 
için 34.000 MW’a, Rüzgâr enerjisi 
için 20.000 MW’a, Güneş enerjisi 
için 5 bin MW’a, Jeotermal ve Bi-
yokütle için 1.000 MW’a çıkarmak 
(Karagöl, Kavaz, Kaya ve Özdemir, 
2017: 17). 

Kentler ölçeğinde 
Yenilenebilir Enerji
Birleşmiş Milletlerin verilerine 
göre 1950 yılındaki verilere bak-
tığımızda, dünya nüfusunun yal-
nızca %30’luk dilimi kentsel alan-
larda yaşıyordu. 2014 itibarıyla 
bu rakam %54’e ulaştı, 2050 yı-
lında şehirlerde yaşayan toplam 
nüfus oranının %66’ya ulaşacağı 
öngörülüyor.1 

Kentler nüfusları, ekonomide ve 

1- Dünya Nüfusunun Yüzde Kaçı Şehirlerde Ya-
şıyor?” (20 Temmuz 2014), 

bkz. http://www.teknokulis.com/
haberler/guncel/2014/07/20/
dunya-nufusunun-yuzde-kaci-sehirlerde-yasiyor

eğitimdeki ağırlıkları, iş ve yatı-
rım merkezi olmaları itibarı ile 
enerji arzına en çok ihtiyaç du-

yan merkezlerdir. Kentler yerkü-
renin toplam alanının yalnızca 
%2’sini kaplamakta, buna rağmen 
toplam enerjinin yaklaşık dört-
te üçünü tüketmekte ve sera 

gazı salınımlarının da yine yaklaşık 
dörtte üçünü oluşturmaktadır.2

Bugün kentlerde yenilenebilir 
enerji kullanımının arttırılması 
“sürdürülebilir kent” tartışmaları 
ile eşgüdümlü ilerlemektedir. Tek-
nolojinin ve gelişimin bugün geldi-
ği noktada kentsel planlama içinde 
yenilenebilir enerjinin kullanılma-
sı artık bir hayal değildir, nitekim 
hâlihazırda bu konuda pek çok ör-
nek mevcuttur. Örneğin Avustur-
ya’daki 27.000 nüfuslu Güssing 
kasabası, Avrupa’nın kendi ener-
jisini yenilenebilir kaynaklardan 

2- Yerel Seçimler İçin Sürdürülebilir Kentler Şar-
tı”, (8 Mart 2014), 

bkz. “http://ekoiq.com/yerel-secimler-icin-su%C-
C%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilir-kent-
ler-sarti-yeni-bir-sey-soylemek-mu%CC%88m-
ku%CC%88n-mu%CC%88/

Kentler yerkürenin 
toplam alanının yalnızca 

%2’sini kaplamakta, 
buna rağmen toplam 

enerjinin yaklaşık dörtte 
üçünü tüketmekte ve 

sera gazı salınımlarının 
da yine yaklaşık dörtte 
üçünü oluşturmaktadır.
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karşılayan ilk kasabasıdır (Gümüş 
ve Aykal, 2009: 141). Avrupa’nın 
yeşil başkenti olan Hamburg ye-
nilenebilir enerji üretimiyle hem 
kendi ihtiyacını büyük oranda sağ-
lamakta hem de ülkedeki enerji ih-
tiyacına önemli katkı sunmaktadır. 
Almanya’nın enerji üretiminin % 
17 sini Hamburg’dan sağlanmak-
tadır ve önümüzdeki 10 yıl içinde 
bu oranın en az % 50 artması bek-
lenmektedir (Işıldar Yücel, 2012: 
256). Dünyada, yenilenebilir ener-
jilerin üretildiği ve kullanıldığı yer-
leşmelerin bazılarında master plan 
çerçevesinde her tür ayrıntı dü-
şünülerek planlanmıştır. Bunlar: 
Çin’de Dongtan Adası olmak üzere 
ABD-San Francisco’da Calif, Eston-
ya’da Paljassaare Yarımadası, Birle-
şik Arap Emirlikleri’nde Abu Dha-
bi-Masdar, İngiltere’de Sherford, 
Victoria British Colombia, Azer-
baycan’da Zari Adası ve İsveç’te 

Gottenburg yerleşmeleridir (Yıldı-
rım, Kaynak ve Kumcu, 2009). 

ABD’nin Oregon eyaletinin büyük 
kentlerinden biri olan Portland’da 
1973 yılından bu yana doğal ener-
ji kaynaklarını kullanmaktadır. 
Oslo Enerji ihtiyacının %80’ini 

yenilenebilir enerji kaynakları 
sağlamaktadır. 

Dünya üzerinde doğaya en az zarar 
verilen şehirlerden birisidir. Lond-
ra, enerji ihtiyacının %25’ini yerel 
ve doğal kaynaklardan sağlamakta-
dır. Abu Dabi şehrinde çevreye za-
rarlı fosil yakıtlar kullanılmamak-
tadır. Masdar’da kullanılan bütün 
elektrik, güneş ve rüzgâr enerjisi 
ile üretilmektedir. Ayrıca üretim-
deki fazlalık şebekeler aracılığıyla 
diğer şehirlere aktarılmaktadır.3 

Bu kentler yenilenebilir kaynaklara 
dayanarak gerçekleştirdikleri ener-
ji arzı vasıtası ile hem kendilerine 
yetebilmekte hem de ülkeye katma 
değer sunabilmektedir. 

Kentler ülkenin enerji, yenilene-
bilir enerji ve buna dayalı olarak 
enerji güvenliği politikalarının 
mikro düzeyde temsil edildiği yer-
lerdir. Kentlerde güvenli kaynaklar 
olarak yenilenebilir enerjiye yöne-
lik yatırımların artması ve enerji 
arzının büyük oranda bu kaynak-
lardan sağlanması, bütün ülkenin 
enerji güvenliği, krizlere karşı da-
yanıklılık ve küresel dünyaya kar-
şı bağımsızlık kazanması açısından 
önemlidir. Yenilenebilir enerjile-
ri kendi kaynaklarından elde eden 
kentler, kendi kendilerine yeten 

3- “Yenilenebilir Enerji Ekolojik Şehirler” (6 Ka-
sım 2015), 

http://www.enerjibes.com/yenilenebilir-enerji/
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sağlamaktadır. Dünya 
üzerinde doğaya en az 
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birisidir. Londra, enerji 
ihtiyacının %25’ini yerel 
ve doğal kaynaklardan 

sağlamaktadır.
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enerji arzları ile dışa bağımlılıkla-
rını yitirecek, kentlilere ucuz, gü-
venilir, ulaşılabilir, krizlerden etki-
lenmeyen, istikrarlı bir enerji arzı 
sunabileceklerdir. 

Dünyadaki pek çok gelişmiş ülkede 
kentlerde yenilenebilir enerji poli-
tikalarının hayata geçirilmesi için 
hükümet, yerel idare, yerel aktör-
ler, kentliler bütünlük içinde ça-
lışmaktadır. Örneğin İskandinav 
ülkelerinde ve federal yapıdaki ül-
kelerde belediyeler kendi bölgele-
rindeki enerji tedarikinden sorum-
ludur ve bu görevi yürütmek için 
yerel kamu hizmet şirketleri kur-
maktadır. Bu yapı hem yerel yö-
netimlere gelir kaynağı sunmakta 
hem de bölgenin enerji potansiye-
linden tam olarak faydalanılması 
sağlanmaktadır (Energy Cities, 7). 

Tüm paydaşların yerel bir enerji it-
tifakında birleştiği yerel odaklı bir 
model kurulması ve yerel kalkınma 
ve istihdam arasında denge sağ-
lanması hedeflenmektedir (Energy 
Cities, 8). Aynı şekilde Almanya ve 

Danimarka gibi yenilenebilir ener-
ji alanında iddialı ülkelerde koope-
ratiflerde örgütlenmiş belediyeler 
ve yerel halk tüm temiz enerji ya-
tırımlarının % 70’ine yakınının sa-
hipleridir (Kuban, 2016).

Sonuç ve Öneriler

Yenilenebilir enerji kaynakların-
dan enerji üretimini çoğaltma-
nın gerek kent gerek ülke açısın-
dan sürdürülebilir kalkınmanın 
ve enerji güvenliğinin sağlanması, 
enerjide dışa bağımlılığın azaltıl-
ması, enerji arzı kaynaklarının çe-
şitlendirilmesi, enerji maliyetinin 
düşmesi, enerjiye ucuz ulaşım, ha-
ne halkı gelirlerinin artması, istih-
dam sağlaması gibi pek çok faydası 
mevcuttur. Kentlerin en güveni-
lir enerji biçimi olan yenilenebilir 
enerji kullanarak kendisine yetebil-
mesi hatta gerektiği zaman ülkeye 
enerji sağlayabilecek bir birime dö-
nüştürülebilmesi enerji güvenliği 
açısından ayrıca önemlidir. 

Dünyadaki pek çok gelişmiş ülkede 
kentlerde yenilenebilir enerji poli-
tikalarının hayata geçirilmesi için 
hükümet, yerel idare, yerel aktör-
ler, kentliler bütünlük içinde ça-
lışmaktadır. Türkiye’de ise İzmir, 
Bursa, Konya, Sakarya, Kocaeli, 
Eskişehir gibi pek çok ilde belediye 
kentin diğer aktörlerini de sürece 
katıldığı bir yapı içinde kent ölçe-
ğinde yenilenebilir enerji kullanımı 

Kentlerin en güvenilir 
enerji biçimi olan 

yenilenebilir enerji 
kullanarak kendisine 

yetebilmesi hatta 
gerektiği zaman 

ülkeye enerji 
sağlayabilecek bir birime 

dönüştürülebilmesi 
enerji güvenliği 
açısından ayrıca 

önemlidir.
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arttırmak için çeşitli çalışmalar 
gerçekleştirmektedir.

İller bankası belediyelerin yeni-
lenebilir enerji üretimi projeleri-
ne danışmanlık ve finans desteği 
vermektedir. Ancak bu çalışmalar 
azınlıkta kalmakta bu konuda tüm 
kentler ölçeğinde genel bir tema-
yül ve bilinçlendirme oluşturul-
masında yetersiz kalınmaktadır. 
Türkiye kentlerinin yenilenebilir 
enerji kaynakları potansiyeli ve bu 
konuda dünya kentlerindeki uygu-
lamalar göz önüne alındığında ye-
rel bazda yenilenebilir enerji politi-
kalarının gerek belediyeler gerekse 
kent aktörleri tarafından yeterli öl-
çüde sahiplenilmediği gözlemlen-
mektedir. Yenilenebilir enerji poli-
tikaları çoğunlukta merkez eksenli 
bir şekilde üretilmekte, örgütlen-
mekte ve uygulanmaktadır. Yerel 
yönetimlerin bu konuda yeterli ini-
siyatif almamaktadır. 

Yenilenebilir enerjinin tesisinde 
bölgenin potansiyelini ve ihtiyaçla-
rını tespit etme, adil dağıtımı tesis 

etme, kitleleri mobilize etme, yerel 
aktör ve kentlileri sürece dahil et-
me bağlamında yerel yönetimlerin 
oldukça büyük avantajları vardır. 

Kentlerin enerji dönüşümü süreci 
yerel yönetim merkezinde koordi-
ne edilmeli ve kentin tüm paydaş-
ları yatay bir örgütlenme ile süre-
cin bütün aşamalarında söz sahibi 
olmalıdır.

Yerel yönetimler kendi olanakları 
çerçevesinde, STK’lar, sendikalar, 
odalar, üniversiteler ve kentliler ile 
iletişim içinde yenilenebilir ener-
ji projeleri oluşturup, uygulamalı-
dır. Yenilenebilir enerji kullanımı, 
enerji tasarrufu ve enerji kültürü-
nün oluşturularak kentlilerin bi-
linçlendirilmesi konusunda gene 
yerel yönetimlere önemli görevler 
düşmektedir. Kentlerde, yerel ida-
re merkezinde bütün paydaşlar te-
miz ve güvenilir enerji ittifakında 
birleştirilmelidir. Ulusal anlamda 
enerji dönüşümünün ilk birimle-
ri yerel aktörler ve kentlerdir. Bu 
hareket mikrodan makroya doğru 
bir gelişim eğrisi içinde yaygınlaşa-
bilir. Enerji dönüşümü sürecinde 
merkezi idareden çok yerel yöne-
timlerin aldığı sorumluluk önelidir. 
Parçadan bütüne, yerelden merke-
ze, kentlerden ülkeye uzanan bir 
eksende yenilenebilir enerji politi-
kaları inşa edilmelidir. Yenilenebi-
lir enerji politikaları gerek ulusla-
rarası, gerek ulusal düzeyde yoğun 
bir şekilde tartışılmaktadır Yerel 
yönetimlerin ve özellikle de kent 
yönetimlerinin bu politikaları sa-
hiplenerek, daha fazla sorumluluk 
alması ile bu alanda başarı şansı 
çok büyük oranda artacaktır. 

Kentlerde, yerel idare 
merkezinde bütün 
paydaşlar temiz ve 

güvenilir enerji ittifakında 
birleştirilmelidir. 

Ulusal anlamda enerji 
dönüşümünün ilk 

birimleri yerel aktörler 
ve kentlerdir. Bu hareket 
mikrodan makroya doğru 

bir gelişim eğrisi içinde 
yaygınlaşabilir.
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ENERJİNİN ŞEHRİ LAHOR

Dr. Hasan TAŞÇI

Esenler Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Üyesi

MEKÂN



nerji derken sizlere 
tepelerinde rüzgâr 
devlerinin kol sal-
layıp Don Kişot’a 
meydan okuduğu 
veya vadilerindeki 

termal suların enerjiye dönüştü-
rüldüğü bir şehirden bahsetmeye-
ceğim. Hatta her mevsim çok sıcak 
olmasına rağmen güneşin enerji-
ye dönüştürüldüğü bir yerden de 
bahsetmeyeceğim. Çünkü bura-
da bu saydıklarımın hiçbirini gör-
meniz mümkün değil. İnsanların 
ortaya çıkardığı ve 24 saat hiç ke-
sintiye uğramadan şehrin sokak-
larında ve meydanlarında varlığı-
nı koruyan ve içine giren herkesi 
çepe çevre kuşatan bir enerjiden 
bahsedeceğim. 

Pakistan gezimin ilk durağı olan 
Karaçi’den sonra geldiğim Lahor’da 
da manzara aynıydı. Eskimiş ve 
kimsenin yenilemeyi düşünmediği 
kentsel doku, yarım kalmış altyapı 
çalışmaları ve bunlara rağmen hiç 
kesintiye uğramadan akıp giden 
canlı ve neşeli hayat. 

Pakistan’ın doğusunda, Hindis-
tan sınırına çok yakın bir yerde yer 
alan Lahor, Pencap Eyaleti’nin baş-
kenti olmakla birlikte tam bir ta-
rih ve kültür şehri olma özelliği-
ni de taşıyor. En soğuk mevsimde 

bile sıcaklığın 26 derecenin altı-
na düşmediği Lahor, buna uygun 
bir şekilde toplumsal enerjisini de 
üretmekte ve insandan insana, so-
kaktan sokağa aktarmaktadır. 

“Aynı suda iki kez yıkanılmaz.” kuralında olduğu gibi Lahor’da 
aynı resmi iki kez görmeniz mümkün değildir.

Lahor

E
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Pakistanlılara göre Lahor’u görme-
den kendilerini anlamak mümkün 
değil. Karaçi’den Lahor’a giderken 
uçakta sohbet ettiğim Lahorlu ma-
nav, “Benim şehrim dünyanın en 
güzel şehirlerinden biridir.” derken 
gözlerinin içi parıldıyordu. Şehrin 
tanıtımını ihtiva eden web sayfa-
sında Lahor “Şehirlerin Kraliçesi” 
olarak takdim edilirken Mehmet 
Ali Kılıçbay’ın erkek ve dişi tasni-
findekine uygun olarak dişi karak-
terli bir şehir olarak tanımlanmak-
tadır. Aynı belgede diğer şehirler 
altın yüzüğe benzetilirken Lahor 
mücevher olarak betimlenmekte-
dir. Enerjisine ve hiç susmaması-
na bakılırsa Lahor’un dişi karakter 
taşıdığını söylemek yanlış bir yak-
laşım olmaz. Çünkü şehir sürekli 
olarak size bir şeyler fısıldamakta 
ve her köşe başında farklı bir ka-
rakter yapısı sergileyerek şaşırt-
maktadır. Boyası dökülmüş ve do-
kusu eskimiş olsa da o hâlâ cilveli 
ve gizemli bir Doğu şehri olarak ih-
tişamlı geçmişini misafirlerine ser-
gilemeye devam etmektedir. 

Lahor’da hissettiğiniz ilk şey Bin-
birgece Masalları’nın orada yaşan-
mış olduğudur. 24 saat hiç kesin-
tiye uğramadan sürüp giden canlı 
şehir hayatı, sağınızdan solunuz-
dan gelip geçen motosikletler; mo-
tosikletten bozma toplu taşıma 
araçları Rikşa’lar, hiç susmayan 
korna sesleri ve bağrışmalar insanı 

Doğu’nun tarihî masal şehirlerine 
götürüyor.

Her sokakta bir başka enerji ve he-
yecana, her sokakta farklı bir esnaf 
grubuyla karşılaşıp daha önce hiç 

görmediğiniz yiyeceklerin, görme-
diğiniz tarzda sunumuna tanıklık 
ediyorsunuz. İslâm şehrinin soka-
ğını tarif eden Braudel, tam ola-
rak Lahor’un sokaklarını anlatmış 
olmalı. “Meddahlar, ozanlar, yılan 
oynatıcıları, soytarılar, hacamat-
çılar, şarlatan hekimler, berberler, 
yani hukukçuların ve ahlâkçıların 
kuşkuyla baktıkları bütün mes-
lekler burada buluşmaktadır.”1 Bu-
nun yanında elbette ki ahlâkçı ve 
hukukçuların kuşku duymadığı 
saygın ticaret erbabı da bu sokak-
lardadır. Kumaşçılar, kıyafet satıcı-
ları, takkeciler, tespihçiler, yemek-
çiler, tatlıcılar, şerbetçiler, hâsılı 
aklınıza gelen ve gelmeyen her şey 
bu sokaklarda sizi beklemektedir.

Bir sokakta baştan başa yere seri-
li balık tezgâhlarında birçok çeşit 
tatlı su balığı satan onlarca esnaf, 
diğer tarafta ise tahtalar üzerine 
serilmiş keçi ve koyun etleri; saka-
tatlar, başlar ve kesik kafaları tez-
gâhlardan aşağıya sarkan tavuklar. 
Ve hemen yandaki sokakta, içlerin-
de onlarca çeşit tatlı ve hamur işi 
pişirilen kocaman kazanların yer 
aldığı dükkânlar. Yaklaşık beş san-
tim boyunda kesilmiş şeker kamı-
şı ve diğer tropikal meyvelerin sa-
tıldığı seyyar arabalar. Arabaların 
altında ise gün boyu müşterilere 

1-Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çe-
viren: Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, An-
kara, 2006, s.100.

Lahor, Boyası dökülmüş 
ve dokusu eskimiş 

olsa da o hâlâ cilveli 
ve gizemli bir Doğu 

şehri olarak ihtişamlı 
geçmişini misafirlerine 

sergilemeye devam 
ediyor.

Rikşalar

Balık 
Pazarı



sunulan bardakların yıkandığı 
kova ve içindeki siyahlaşmış su. 
Lahor’da bardakları yıkamak ise 
sadece bardakları kirli suyun içi-
ne sokup çıkarmaktan ibaret bir 
eylemdir. Ama şehrin genel psiko-
lojik atmosferinden olacak ki bar-
dakların temizlendiğini düşünü-
yor ve hiç çekinmeden size ikram 
edilen şeker kamışı suyunu zevkle 
içiyorsunuz.

Muhteşem bir tarihe sahip olan 
Lahor; camileri, sarayları, soğan 
tarzı kubbeleri ve tapınaklarıyla 
bunu her adımda ziyaretçilerine 
hissettirmektedir. Muhteşem geç-
mişini geleceğe taşımak için yeterli 
enerjiye sahip olan şehrin ihtiyacı 
olan tek şeyin geçmişin ihtişamına 
dair şuurdur. 

Bunun olması halinde diğer Pakis-
tan şehirleri gibi Lahor’da dünya-
nın geleceğinde söz sahibi olacak-
tır. Çünkü büyük bir genç nüfusa 
sahip ülke buna paralel olarak bü-
yük bir üretim gücünü de bünye-
sinde barındırmaktadır. Karaçi 
gibi Lahor sokaklarında motosik-
letler ortalama dört, bazen altı 
hatta yedi kişi bile taşımaktadırlar. 
Doğru yönlendirilmeleri halinde 
dünyayı değiştirecek potansiye-
le sahip bu mütebessim insanla-
rın tebessümü içlerindeki enerjiyi 
çevrelerine de yansıtmaktadır. 

“Aynı suda iki kez yıkanılmaz.” 

kuralında olduğu gibi Lahor’da ay-
nı resmi iki kez görmeniz mümkün 
değildir.

Çünkü tablo büyük bir hızla sürekli 
değişmekte ve içindeki hayat akıp 
gitmektedir. Akıp giden bu haya-
tın içinde ise bazen bu tablonun 

içinde yer alırken bazen de ayak 
uydurmakta zorluk çekerek kena-
ra çekilmiş ve tabloyu seyreder-
ken buluyorsunuz kendinizi. Tıpkı 
gün batımında güneşi seyreder gi-
bi. Tablo ve renkler büyük bir hız-
la değişmektedir ve siz “Güneş bu 
kadar hızlı mı hareket ediyor?” di-
ye düşünüyorsunuz. 

Lahor’da hızla akıp giden hayatın 
içinde durup dinlenenler de var 
elbette. Yaptığı mücadelelerde yo-
rulan Muhammed İkbal (Pakis-
tanlıların tabiriyle Allâme İkbal) 
Badshahi Camii’nin giriş kapısının 
solundaki geniş alanda istirahat 
ediyor. Tıpkı Badshahi Camii ve 
diğer tarihi eserlerin bu hız içinde 
yorulup dinlenmeleri gibi. Türkiye 
yönünü Batı’ya döndüğünden beri 
Doğu’nun Lahor ve benzeri gizem-
li şehirleri ilgi alanımızın dışında 
kalmış gibi görünüyor. Oysa gidip 
gördüğümüzde anlıyor ki Batı’nın 
çok iyi planlanmış ve sürprize yer 
vermeyen düzenli şehirlerinden zi-
yade her an bir sürprize açık, kar-
maşanın sürdürülebilir hale geldiği 
Lahor ve benzeri şehirler bizde da-
ha büyük bir aidiyet hissettirmek-
tedir. Çünkü Lahor bizimle aynı 
ruh köklerine sahiptir. Aldo Ros-
si’nin tabiriyle “Her şehrin bir ru-
hu (âme de la cite) vardır.2 

2-Rossi, Aldo (1999), The Architecture of The 
City, Cambridge, Massachuselts, London.

Muhteşem bir tarihe 
sahip olan Lahor; 

camileri, sarayları, 
soğan tarzı kubbeleri ve 
tapınaklarıyla bunu her 
adımda ziyaretçilerine 

hissettirmektedir.

Tropikal 
Meyve 

Satıcıları

Lahor’da
Toplu
Taşıma

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2018-11 ‹ 60 61 ›MEKÂN



ULAŞIM VE ERİŞİMDE
“ENERJİ FAKTÖRÜ”

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR

Marmara Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü

MAKALE



er türlü canlı ve/
ya ham ve işlenmiş 
maddenin bir yer-
den başka bir yere 
taşınmasına “ulaşım” 
(Türksoy, 2008); ya-

yaların, hayvanların ve araçların 
karayolları üzerindeki hal ve ha-
reketlerine ise “trafik” denir (2918 
KTK). Ulaşım, genel olarak hemen 
her şeyin farklı mekânlar/yerler 
arasında taşınmasına ya da yer de-
ğiştirmesine, trafik ise bu yer değiş-
tirme sürecinde yaşanan durumlar 
olarak değerlendirilebilir (Türksoy, 
2008). Bir yerden diğer bir yere de-
ğişik ulaşım şekilleri kullanarak gi-
debilme yeteneği ve bilgisi hare-
ketlilik iken; bir bireyin, ekonomik 
ve/veya sosyal bir faaliyete erişe-
bilme olanağı ise erişilebilirlik ola-
rak ifade edilir. Hareketlilik gerçek 
bir hareketi işaret etmekle birlikte, 
erişilebilirlik hareket gerektirme-
yebilir. Örneğin, modern teleko-
münikasyon olanaklarını kullanıla-
rak bir insanın evinden çıkmadan 

alışveriş yapması gibi. Sıkışıklık 
ise bir ulaşım sistemi veya servisi 
için olan ulaşım talebinin, bu sis-
temin/servisin kullanıcılarının ka-
bul edilebilir sayacağı seviyelerin 
ötesinde, sistem/servis kapasitele-
rini geçmesi olarak tanımlanabilir 
(Ergün ve Günay, 2013). Mega şe-
hirlerde önemli bir problem trafik 

sıkışıklığı veya tıkanıklığıdır. Tra-
fiğin beklenen hızlarda akmaması 
olayıdır. Trafiğin bir yere ulaşma-
da beklenenden daha uzun süre al-
ması olarak da tanımlanır. Trafik 
sıkışıklığı; yakıt sarfiyatının artma-
sına, işgücü ve zaman kaybına, ha-
va kirliliğine, ekonomik kayıplara, 
psikolojik yıpranmaya ve sinirlilik 

Mega şehirlerde önemli bir problem trafik sıkışıklığı veya 
tıkanıklığıdır. Trafiğin beklenen hızlarda akmaması olayıdır.

H
Giriş

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2018-11 ‹ 62 63 ›MAKALE



oluşturma gibi durumlara sebebi-
yet vererek hayatımızı olumsuz et-
kilemektedir (Alp, 2013). 

Gündelik yaşantının ayrılmaz bir 
parçasını oluşturan enerjiye, gerek 
yaşam standartlarındaki artış, ge-
rekse artan nüfus ve sanayileşme 
ile birlikte her geçen gün daha fazla 
gereksinim duyulmaktadır. Enerji-
ye duyulan gereksinimdeki artış, 
başta ekolojik dengede bozulma 
olmak üzere, fiyat artışı, rekabet-
te sapmalar, kaynakların azalma-
sı, bütçe ve cari dengede bozulma, 
dışa bağımlılık gibi birçok sorunu 
da beraberinde getirmektedir. Ar-
tan enerji gereksinimi ve bunun 
ortaya çıkardığı sorunlarsa; ekono-
miyi, çevreyi ve sosyal yaşamı ya-
ni sürdürülebilir kalkınmanın her 
safhasını olumlu ve/veya olumsuz 
bir şekilde etkilemektedir (Aydın, 
2016). 

Enerjinin rolü, günümüzde dünya-
nın içinde bulunduğu sosyal ve si-
yasal dönüşümler paralelinde ge-
lişen teknoloji ve ekonomiler ile 
daha da artmaktadır. Ekonomik 
gelişmeler enerji tüketimlerinde 
artışı beraberinde getirdiği gibi ar-
tan ekonomik büyüme ve enerji 
tüketimi ile birlikte özellikle fosil 
yakıt kullanımından kaynaklanan 
sera gazı salımlarında tedirgin edici 
artışlar ortaya çıkarmaktadır. Sera 

gazı emisyonlarının küresel iklim 
değişikliği ile dünyamızın gelece-
ğini tehdit etmesi ve beraberinde 
getirdiği sürdürülebilir kalkınma 
sorunları dünya gündeminin ön 
sıralarında yer almaktadır. Özel-
likle gelişmekte olan ülkelerde or-
taya çıkan, dünya genelinde enerji 
taleplerindeki hızlı artışlar ve bu-
nun yol açtığı çevresel etkiler ül-
keleri daha çevreci enerji politika-

larına yönlendirmektedir (Ergün 
ve Özkara, 2012). Bu bağlamda 
Paris İklim Zirvesi/Konferansı - 
COP211 önemli bir girişimdir. Bu 
zirve yeni bir küresel anlaşmay-
la sona ermiştir. Anlaşma, iklim 
değişikliğiyle mücadele için yol 

1- COP21: 2015 Paris Climate Conference - 
Conference of Parties (COP) / COP21.  

haritası niteliğindedir. 2020 yı-
lında yürürlüğe girmesi beklenen 
anlaşma Sanayi Devrimi’nden bu 
yana gerçekleşen ortalama sıcak-
lıktaki artışın 1,5 ile 2°C arasında 
sınırlandırılmasını kabul etmekte-
dir. Bu konuda iklim bilimcilerin 
uyarıları dikkate alınmıştır. Anlaş-
manın tüm dünya ülkelerini iklim 
için yeniden bir araya getirmesi de 
bir başka olumlu sonucu olmuştur. 
Birleşmiş Milletler’in çağrısıyla se-
ragazı emisyonlarını azaltmak için 
180’den fazla ülke tarafından veri-
len taahhütler ise bu amaca ulaş-
mak için yeterli değildir. Mevcut 
taahhütler yerine getirildiği takdir-
de, bizleri yüzyıl sonunda 2,7°C ila 
3,7°C arasında daha sıcak bir dün-
ya beklemektedir. 1,5°C hedefinin 
tutturulması için ise 2020 yılına 
kadar emisyonlarda düşüş eğili-
minin başlaması ve ülkelerin taah-
hütlerini geliştirmesi gerekmekte-
dir. Paris Anlaşması’yla üzerinde 
anlaşılan uzun vadeli hedefe ula-
şılması için, ulusal katkıların belir-
li aralıklarla gözden geçirilip artı-
rılması öngörülmektedir (Gürbüz, 
2015). 

Küresel iklim değişikliğinin önlen-
mesi sürecinde petrol, doğalgaz ve 
kömür gibi fosil yakıtların giderek 
daha tehditkâr bir durum arz et-
mesi ve fosil yakıtların tükenebi-
lir nitelikte olması gerçeği ile artık 

Gündelik yaşantının 
ayrılmaz bir parçasını 

oluşturan enerjiye, 
gerek yaşam 

standartlarındaki artış, 
gerekse artan nüfus 
ve sanayileşme ile 

birlikte her geçen gün 
daha fazla gereksinim 

duyulmaktadır.



ülkeler enerji üretim ve tüketim 
kompozisyonlarında yeni arayış-
lara yönelmektedirler. Bu arayış-
ların iki ana eksende yürütüldüğü 
söylenebilir: Kaynak çeşitliliğinin 
artırılması ve enerji verimliliği. Kay-
nak çeşitliliğinin artırılması konu-
sunda ülkelerin hem uluslararası 
boyutta stratejik hem de tüken-
meyen enerji kaynakları olan yeni-
lenebilir enerji kaynakları üzerinde 
teknolojik yönelimleri ortaya çık-
maktadır. Enerji verimliliği konu-
sunda ise özellikle gelişmekte olan 
ülkeler için önemli bir potansiyel 
mevcuttur. Özellikle, enerjinin yo-
ğun olarak kullanıldığı sanayi kol-
ları ile binalar ve ulaşımda yapı-
lacak iyileştirmeler yoluyla enerji 
tüketimlerini düşürmek ve ener-
ji taleplerinin ekonomik gelişme-
yi engellemeden yönetilmesi he-
deflenmektedir (Ergün ve Özkara, 
2012).  

1. Ulaşımda Enerji 
Tüketimini Etkileyen 
Temel Faktörler
Mümkün mertebe trafik oluşturul-
mamalıdır2: Bu konuda öncelen-
mesi gereken birkaç husus vardır. 
Toplu taşıma, bisiklet ve yaya ula-
şım sistemlerini geliştirmek ve sü-
rücü davranışlarının iyileştirilme-
si için denetleme ve eğitime önem 
vermek. 

• Çevresel sorunlar ve şehir mer-
kezlerindeki sınırlı alanlar nede-
niyle araçtan arındırılmış bölge-
lerin oluşturulması yönündeki 
arayışlar gelecekte öncelikli olarak 
iş trafiğini azaltmak için otopark-
ları şehir dışındaki tren istasyonu 
ve aktarma merkezlerinin yakını-
na konumlandırarak toplu taşıma-
ya ağırlık vermek olacaktır. “Park 
et devam et” tesisleri gibi transfer 
merkezleri otomobilleri yerleşim 
alanlarının dışında tutabilecektir. 

• Trafikte birbirlerini “ortak” değil 
“rakip” gören sürücü davranışları tra-
fik sorununu daha da büyütmekte 

2- Aslolan şey kök nedenin ortadan kaldırılması-
dır. “Bataklığı kurutmak sineklerle uğraşmaktan” 
daha etkin bir yöntemdir.

ve dolayısıyla yönetimini de bir o 
kadar güçleştirmektedir.

• Şehirdeki ulaşım planlaması bir 
yandan motorlu araçların hare-
ket serbestisine ve sosyoekonomik 
faktörlere cevap vermeli, diğer yan-
dan şehir içinde trafik yoğunluğu, 
trafik dağılımı ve yolların kullanı-
mına ait kararları verme noktasın-
da da esnekliğe sahip olmalıdır.

• Şehirlerdeki özel otomobillerin 
günlük, yaklaşık 2 saatinin “hare-
ket halinde”, geri kalan 22 saati-
nin “park etme” eylemiyle geçti-
ği gözönüne alındığında araçların 
evi olan düzenlenmiş otoparkla-
rın önemi kaçınılmaz olmaktadır. 
Aksi takdirde şehir içi ulaşım dü-
zeyinde düşünüldüğünde, taşıt 

hareketlerine ayrılmış arazi şeritle-
ri olan yollar, otopark haline geti-
rilerek; bağlantı, erişim ve hareket 
fonksiyonlarını icra edemeyen bir 
ulaşım sistemi haline dönüşmekte-
dir. Sonuçta da gerekli akışın sağla-
namadığı bir ulaşım ağında, önle-
nemez tıkanıklıklar ve darboğazlar 
meydana gelmektedir.

• Ulaşım ve çevre ile ilgili sorun-
ların kaynağında insana değil, te-
melde otomobile ağırlık verilmesi 
yatmaktadır. Kısa mesafeli yolcu-
luklarda motorlu taşıt kullanımın-
dan ziyade bisikletli ve yaya ula-
şımının desteklenmesi ile gerek 
trafik gerekse çevre kirliği prob-
lemleri çözümlenebilecektir. Bu şe-
kilde hem kişilere spor-eğlence ola-
nağı sağlanmış olacak, hem de araç 
ile yapılacak kısa mesafeli yolcu-
luklar büyük ölçüde azalacağından 
trafik yoğunluğunda düşüş olacak-
tır (Komisyon, 2011).

• Modern ve gelişmiş trafik yöne-
timi araçlarından biri olarak kabul 
edilen “kullanan ve kirleten öder” il-
kesi kadim medeniyet tasavvuruna 
sahip olan bir toplum için sorunlu 
bir yaklaşımdır. Bu düşünce yeri-
ne; mümkün mertebe bireysel araç 
kullanımından kaçınarak daha az 
ya da hiç kirletmemek esas seçil-
melidir. Parası ya da imkânı daha 
fazla olan daha fazla kirletme hak-
kına sahip değildir (Demir, 2014).

Şehirlerdeki özel 
otomobillerin günlük, 

yaklaşık 2 saatinin 
“hareket halinde”, 

geri kalan 22 saatinin 
“park etme” eylemiyle 

geçtiği gözönüne 
alındığında araçların 
evi olan düzenlenmiş 
otoparkların önemi 

kaçınılmaz olmaktadır.
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Toplu taşıma teşvik edilmelidir: Top-
lu taşımayı iyileştirmek için yapı-
lan yatırımlar yerine kentteki ula-
şım ve trafik  sorunlarını arttıracak  
karayolu yatırımları arttırılmama-
lıdır. Trafik biraz rahatlayınca oto-
mobil kullananlar artar ve insan-
lar daha uzun mesafelere, daha 
fazla yolculuk yapar. Yeni yolların 
yakınında trafik üreten ya da  çe-
ken  yeni  yerleşimler  ortaya  çı-
kar.  Üretilen/oluşturulan ek ka-
pasiteler, trafikteki yeni artışlarla 
kısa sürede doldurulur ve bu kısır 
döngü sürer (Gerçek, 2014).

Büyük kentlerimizde ulaştırma sis-
temindeki tıkanıklıkların insanla-
rın hareketliliklerini önemli ölçüde 
kısıtladığı ve bu nedenle bastırıl-
mış,  potansiyel  bir  hareketlilik  
talebinin  olduğu düşünüldüğün-
de, yapılan/üretilen yeni  yol  kapa-
sitelerinin  çok  daha  kısa  süreler-
de  doldurulacağı söylenebilir. 

Ulaşım talebinin yönetilmesi gerekir: 
Klasik planlama yöntemlerinde ve 
eski yaklaşımda ulaşım problem-
leri genellikle ulaşım arzı ile de-
ğerlendirilir: Yeni yolların ve yeni 
otoparkların yapılması/üretilmesi, 
yeni otobüslerin alınması, vb. gibi. 
Ancak, dünyanın birçok ülkesin-
de giderek mevcut kapasitenin da-
ha etkin bir şekilde kullanılmasını 
sağlayan ulaşım talep yönetimi çö-
zümleri kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu çözümlerin kullanılmasının; 
maliyet etkinliği, esneklik, tüketi-
ci faydaları, eşitlik esası, ekonomik 
ve çok boyutlu faydaları vardır (Er-
gün ve Günay, 2013).

Hareketlilik oranı arttırılmalıdır: Ül-
kemizde yaya dahil kişi başına or-
talama hareketlilik 1,02 ile 1,74 
yolculuk/gün arasında değişirken 
bu oran ABD’de 2,76 ile 3,85 ara-
sında değişmektedir. Yani ABD’de 
ortalama mobilite oranları ülkemiz 
şehirlerinin 2-3 katıdır. Motorlu 
taşıtlarla yapılan seyahatlerde ise 
kişi başına seyahatler, ülkemizde 
0,66 ile 1,00 arasında, ABD’de ise 
2,48 ile 2,67 arasında değişmekte-
dir. Dolayısıyla motorlu taşıtlarla 

yapılan ortalama seyahat sayısı 
ABD’de Türkiye’den en az 2,5 kat 
daha fazladır (Ergün ve Günay, 
2013). İstanbul’da 2017 yılı değeri 
ile hareketlilik oranı 1,94 düzeyle-
rine erişmiştir (İETT, 2017).

Trafik sıkışıklığı3 ve maliyeti azaltıl-
malıdır: Avrupa şehirleri kalaba-
lık kent merkeziyle, genellikle iyi 
bir toplu taşıma sistemi olan, çok 
yol kapasitesi olmayan şehirlerdir. 
Amerikan şehirlerindeyse yollar 
geniş alanlara yayılmıştır ama top-
lu taşıma neredeyse yok denecek 
kadar azdır (Kadıoğlu, 2013). Gü-
nümüzde otomobilin hareketli ve 
durağan hali şehirlerde trafik sıkı-
şıklığı, toprağın verimsiz kullanı-
mı, çevre, hava ve gürültü kirliliği, 
artan ulaşım maliyetleri ve zaman 
kayıpları gibi sorunlara neden ol-
maktadır. Bu bağlamda sürdürüle-
bilir bir çevre ve yaşanabilir bir şe-
hir için otomobile dayalı ulaşımın 
kontrol edilmesi ve stratejik olarak 
yönetilmesi gerekmektedir (İOAP, 
2016). 

İstanbul için yapılan bir araştırma-
da (Ergün ve Şahin, 2006), trafik 
sıkışıklığı yıllık olarak 144.713.430 
taşıt-saatlik, 1.034.701.022 ki-
şi-saatlik (118.117 kişi-senelik) 
gecikmeye, 833.901.512 $’lık, 
441.217.731 litrelik ilave ya-
kıt tüketimine, 2.286.689.258 
$’lık zaman kaybına ve toplam 
olarak 4.206.556.359 TL’lik (= 
3.120.590.771 $)4 kayba neden ol-
maktadır. Şehrin ana arterlerinin 
%7,8’i sıkışık (hacim/kapasite 0,8 
ile 1,0 arasında) ve %19,4’ü çok 
sıkışık vaziyette (hacim/kapasite 
>1,0) çalışmaktadır. New York ken-
tinin şehir merkezi olan Manhat-
tan’da çok sıkışık olan yol kilomet-
resi bütün şebekenin %9,7’sidir. 

3- Ulaştırma sisteminde artan trafik sıkışıklığı, 
2020 yılına kadar yük taşımacılığında %55 ve 
yolcu taşımacılığında %36 düzeylerinde olacak-
tır. Bununla beraber artan enerji tüketimi netice-
sinde de çevre üzerinde negatif etkiler (2020 yılı-
na kadar ulaştırmanın neden olacağı emisyonun 
%15 artacağı öngörüsü yapılmaktadır) oluşacak-
tır (Komisyon, 2013).

4- Dönüştürme yapıldığında 11.265.329.900 
TL’ye tekabül etmektedir. 29/09/2017 tarihi iti-
bariyle $ kuru 3,61 TL’dir. 

Avrupa şehirleri 
kalabalık kent 

merkeziyle, genellikle 
iyi bir toplu taşıma 

sistemi olan, çok yol 
kapasitesi olmayan 

şehirlerdir. Amerikan 
şehirlerindeyse 

yollar geniş alanlara 
yayılmıştır ama toplu 
taşıma neredeyse yok 
denecek kadar azdır.



İstanbul’da trafik sıkışıklığının se-
bep olduğu kişi başına ortalama 
gecikme yılda 73,9 saat/kişi ol-
maktadır. Nüfusu İstanbul ile he-
men hemen aynı olan ve ABD’nin 
en fazla trafik sıkışıklığı yaşayan 
kentlerinden biri olan Los Angeles 
için bu değer 51 saat/kişidir (Er-
gün ve Günay, 2013). Chicago’da 
ise her bir sürücü için yıllık sıkı-
şıklık maliyeti 52 galonluk yakıt 
tüketimi ve 70 saattir (Eiswerth, 
2011). Yapılan bir başka araştırma-
da İstanbul’da trafikteki gecikme 
nedeniyle ortalama yıllık 6,5 mil-
yar TL’lik ekonomik kayıp yaşan-
dığı tespit edilmiştir (İnan, 2014). 
Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi 
Ulaştırma Mühendisliği tarafın-
dan 2014 yılında yapılan bir araş-
tırmada, İstanbul’da yaşayanların 
en büyük sorununun trafik oldu-
ğu tespit edilmiştir. Yapılan araş-
tırmalara göre, sadece İstanbul’da 
yaşanan trafik sıkışıklığının mali-
yeti 6 milyar lirayı (yaklaşık 2 mil-
yar Euro)5 bulmaktadır. Bu tutar, 
diğer dünya metropollerine göre 
oldukça yüksektir. Çünkü Berlin’de 
390 milyon Euro, Londra’da 900 
milyon sterlin, Paris’te 1,4 milyar 
Euro, Barcelona’da ise 2,5 milyar 
Euro’yu bulmaktadır (Gazeteva-
tan, 2015).

Trafik tıkanıklık ölçütleri bakı-
mından, Avrupa’nın trafiği en tı-
kalı kenti kuşkusuz İstanbul’dur. 
Sürdürülebilir bir kent ve ulaşım 
sistemi planlaması ve uygulaması 
yapılmazsa ne yazık ki her geçen 
yıl durum daha da kötüleşecektir 
(Gerçek, 2013).

2. Türkiye’de Enerji 
Verimliliğine Yönelik 
Düzenlemeler
Türkiye’de sanayi sektöründe 
enerji yönetimi 1995-2007 yılları 
arasında gönüllü olarak yürütülür-
ken, 2007 yılından itibaren Enerji 
Verimliliği Kanunu’nun yürürlü-
ğe girmesiyle birlikte sanayi, bina 
ve hizmet sektöründe zorunlu bir 

5- Araştırmanın yapıldığı tarihteki kurlar üze-
rinden hesaplanmıştır.

uygulamaya dönüşmüştür (ETKB, 
2016). 

Türkiye’de birincil enerji yoğunlu-
ğu 2008 yılından 2014 yılında ka-
dar %8 azaltılmıştır. 2012 yılının 
Şubat ayında yürürlüğe giren Ener-
ji Verimliliği Strateji Belgesi’nde ise 
2023 yılına kadar enerji yoğunlu-
ğunun %20 azaltılması hedeflen-
miştir (Aydın, 2016).

Türkiye’de enerji tasarrufunun art-
tırılması ve sürdürülebilirliğin de-
vamı için Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı tarafından hazırlanan 
“2017-2023 Ulusal Enerji Verimlili-
ği Eylem Planı”nda; ulaşım, inşaat, 
sivil toplum örgütleri, tarım, sa-
nayi ve teknoloji alanlarında uy-
gulanması planlanan hedefler yer 
almaktadır. Türkiye’de 2015 yılı 

verilerine göre nihai enerji tüketi-
minin %25’i ulaştırma sektörün-
de gerçekleşmektedir. Bu enerjinin 
%91’i karayolu ulaşımına ait olup 
neredeyse tamamı petrol tüketi-
minden oluşmaktadır. Petrol ihti-
yacımızın çok büyük bir bölümünü 
ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 
Ulaşımda enerji verimliliğinin art-
tırılması sonucunda ülkemizin 
petrolde dışa bağlılığı da azalmış 
olacaktır. Bu kapsamda ulaşım-
da verimliliğin arttırılması için bir 
takım eylemler belirlenmiş olup 
2023 yılına kadar bu eylemlerin 
hayata geçirilmiş olması amaçlan-
maktadır. “Ulaşım ve İletişim Strate-
jisi” planına göre 2023 yılına kadar 
Türkiye’nin demiryolu yük taşıma-
cılığındaki payının %15’in üzerine 
ve yolcu taşımacılığındaki payının 
ise %10’un üzerine çıkarılması he-
defi bulunmaktadır. Söz konusu 
artışın gerçekleşmesi durumun-
da 2023 yılı sonuna kadar karayo-
lu yük taşımacılığı payının %60, 
yolcu taşımacılığındaki payının da 
%72’ye çekilmesi planlanmaktadır 
(Rayhaber, 2018).

Sürdürülebilirliğin sağlanması ve 
enerji verimliliğini teşvik etmek 
amacıyla ulaşım sektörüne yönelik 
bir kısım eylem planı hazırlanmış-
tır. Bunlar;

• Enerji verimliliği yüksek araçla-
ra vergi avantajı sağlanması: Enerji 

Petrol ihtiyacımızın çok 
büyük bir bölümünü 

ithalat yoluyla 
karşılanmaktadır. 

Ulaşımda enerji 
verimliliğinin 

arttırılması sonucunda 
ülkemizin petrolde dışa 

bağlılığı da azalmış 
olacaktır.
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verimliliği sunan araçların özen-
dirilmesi kapsamında araçlara 
ÖTV ve çeşitli vergi indirimleri 
uygulanması. 

• Alternatif yakıt ve yeni teknolojiler-
le ilgili kıyaslama çalışmasının yapıl-
ması: Alternatif yakıt kullanan ye-
ni teknolojiye sahip araçların fosil 
yakıt kullanan araçlara göre avan-
tajının belirlenmesi için bir kıyas-
lama çalışması yürütülmesi planla-
anmıştır. Araçların yakıt tüketimi, 
bakım hizmetleri, tamir ve ver-
gi ücretleri gibi faktörleri ele alı-
narak ne kadar avantaj sundu-
ğu konusunda vatandaşlara bilgi 
sunulması.

• Bisiklet ve yaya ulaşımının yaygın-
laştırılması: Sıfır emisyonlu taşıma-
cılığın yaygınlaştırılmasına yönelik 
yeni eylemlerin hayata geçirilmesi-
nin yanısıra şehirlerde bisiklet ve 
yaya yollarının inşa edilmesi ve bu 
yolların karayolu, denizyolu ve ray-
lı ulaşıma entegrasyonunun sağ-
lanması çalışmaları.

• Otomobil kullanımının azaltıl-
ması: Şehir merkezlerindeki tra-
fik yoğunluğunun azaltılması için 
otomobillerin şehir merkezleri-
ne girişini sınırlayan caydırıcı ön-
lemlerin alınması. Ayrıca otomo-
billerin toplu taşıma sistemlerine 
entegrasyonu için “park et-devam 
et” (transfer merkezlerinin) 

uygulamasının (transfer mer-
kezlerinin) yaygınlaştırılmasını 
sağlamak.

• Toplu taşımanın yaygınlaştırılma-
sı: Toplu taşımacılık hizmet ağının 
arttırılması ve güçlendirilmesi için 
ulusal ve uluslararası finans des-
teklerinden yararlanılması. Ayrıca 
farklı ulaşım türlerinin birbirine 
entegrasyonu, çevre dostu araçla-
rın kullanımının yaygınlaştırılması 
ve toplu taşımada hizmet kalitesi 
ve güvenliğinin arttırılması.

• Kentsel ulaşım planlama birimle-
ri: Ulaşım sorunlarına belediyele-
rin kendi çözümlerini üretebilme-
si adına Kentsel Ulaşım Planlama 

Birimleri kurulması ve bu birimle-
rin finansal açıdan desteklenmesi.

• Denizyolu taşımacılığının güçlen-
dirilmesi: Yük, yolcu ve araç taşı-
macılığında denizyolunun kul-
lanımı teşvik edilmesi. Ayrıca 
yap-işlet-devret modeli ile yeni 
limanların yapılması ve yeşil li-
man uygulamaları teşvik edile-
rek, modern liman tekniklerinin 
uygulanması.

• Demiryolu taşımacılığının güçlen-
dirilmesi: Demiryolu ağının yay-
gınlaştırılması sayesinde karayolu 
taşımacılığının büyük bölümünün 
raylı ulaşıma kaydırılmasının sağ-
lanması. Ayrıca yüksek hızlı de-
miryolu projelerinin hayata geçiril-
mesi, mevcut demiryolu ağlarında 
standartların yükseltilmesi ile de-
miryolu rotalarının limanlara ve 
üretim merkezlerine bağlanması.

• Ulaşıma yönelik verilerin toplanma-
sı: Ulaşıma yönelik veri ve bilgile-
rin toplanacağı, karşılaştırılacağı 
ve değerlendirileceği veri tabanı-
nın oluşturulması.

Sonuç
Sürdürülebilir ulaşım; erişilebilir-
lik ve kalitenin önemsendiği, çok 
modluluğun hâkim kılındığı, mod-
lararası entegrasyonun sağlandı-
ğı, planlamada bütün maliyetlerin 
göz önüne alındığı, daha gerçek-
çi ve vizyoner planların yapıldığı, 
ulaşım talebinin etkin bir şekilde 
yönetildiği sistemdir. Bu bağlam-
da üretilecek politikalar; ekolojik 
(çevresel), ekonomik, sosyal (eri-
şilebilirliği yüksek) ve politik açı-
dan sorumlu olmalıdır. Şehirdeki 
ulaşım planlaması bir yandan mo-
torlu araçların hareket serbestisine 
ve sosyoekonomik faktörlere cevap 
vermeli, diğer yandan şehir içinde 
trafik yoğunluğu, trafik dağılımı ve 
yolların kullanımına ait kararları 
verme noktasında da esnekliğe sa-
hip olmalıdır. 

“İnsan öncelikli” çözümlerdeki ula-
şım, insanların tüm faaliyetlere/
aktivitelere ulaşabilirliğini ve erişe-
bilirliğini kolay, ucuz, konforlu ve 

Sürdürülebilir ulaşım; 
erişilebilirlik ve 

kalitenin önemsendiği, 
çok modluluğun hâkim 
kılındığı, modlararası 

entegrasyonun 
sağlandığı, planlamada 
bütün maliyetlerin göz 

önüne alındığı, daha 
gerçekçi ve vizyoner 
planların yapıldığı, 

ulaşım talebinin etkin 
bir şekilde yönetildiği 

sistemdir.



güvenli bir biçimde sağlamak ola-
rak düşünülmeli ve anlaşılmalıdır. 
Bunu da sağlamanın en iyi ve ve-
rimli yöntemi, başta raylı taşıma-
cılık olmak üzere, varsa denizyolu 
ulaşımından azami düzeyde fayda-

lanmak ve modlar arası minimum 
ücret ve zaman kaybı oluşturacak 
entegrasyon uygulamalarını haya-
ta geçirmektir. 

Şehirlerin inşası, insan ölçeğini ön 
plana çıkaran ve bu olgudan hare-
ket ederek insan odaklı tasarımları 
hayata geçiren bir boyutta gerçek-
leştirilmelidir. Şu çok net bilinme-
lidir ki, bir şehrin “altın oranı in-
sandır”. Dolayısıyla insanın temel 
ihtiyaçlarını birincil derecede göz 

önünde bulunduran ve bu temel 
ihtiyaçlara erişim noktasında sağ-
lıklı ve sürdürülebilir bağlar kura-
bilen bir yapılandırmanın hayata 
geçirilmesi kaçınılmaz görülmek-
tedir.  
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ökeni Grekçeye da-
yanan enerji keli-
mesi, evrende ko-
runumu olan yani 
sonradan var ya da 
yok edilemeyen, 

ancak başka bir şekle sokulabilen 
veya diğer bir alana transfer edile-
bilen kuvveti ifade eder. Türleri iti-
bariyle enerjiyi kinetik (hareket), 
potansiyel, ısı ve ışık gibi belirli ay-
rımlara tabi tutmak mümkündür. 
Kâinatta her varlık, canlı kalabil-
mek için kendisine özgü bir ener-
ji kaynağına ihtiyaç duyar. Mesela 
dünya bu enerjiyi ışık ve ısı kaynağı 
olan güneşten, insanlar da oksijen-
den ve gıdalardan alırlar. 

Güneş, rüzgâr, akarsu ve jeoter-
mal gibi sürekli var olan, yenile-
nebilen ve doğaya zarar vermeyen 
kaynakların yanı sıra nükleer ener-
ji kaynağı ile fosil temeline daya-
nan petrol, kömür ve doğalgaz gibi 
yenilenemeyen yani tüketildikten 
sonra tekrar oluşmayan ve yakıldı-
ğı zaman gaz çıkaran, bu nedenle 

de çevreye zarar veren, dünyada 
belirli rezervleri bulunan ve bir za-
man sonra tükenecek olan enerji 
kaynakları mevcuttur.

Dünya insanlık tarihinin ilk evre-
sinde enerjinin kaynağı, doğrudan 

tabiata dayanan ve suni bir çabay-
la üretilmeyen, yenilenebilen kay-
naklardı. İnsanlar, doğal yetile-
ri aracılığıyla vücutları için gerekli 
enerji kaynağını temin eder; topla-
ma ve avlama yöntemleri ile daha 

Kâinatta her varlık, canlı kalabilmek için kendisine özgü bir 
enerji kaynağına ihtiyaç duyar.

K
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sonra basit tarım uygulamasıyla el-
de ettikleri besin ve giysiyi kullana-
rak hayatta kalırlardı. Ateşin kulla-
nımıyla birlikte önemli bir ısınma 
ve alet şekillendirme kaynağı or-
taya çıkmış oldu. Bu arada ateşi el-
de etmek için başvurulan odun da 
başka bir doğal kaynaktı. 

Hayvanlar evcilleştirilince insan 
gücünün yanına daha kullanışlı bir 
güç eklendi; buna tekerleğin takvi-
ye edilmesiyle tarım alanında çift 
sürmede ve ulaşımda büyük kolay-
lık ve gelişim sağlandı. Beslenme, 
ulaşım ve temizlik ihtiyaçlarını gi-
dermek için akarsu ve nehirlere yö-
nelme gereği, insanların yerleşim 
alanlarını belirleme esnasında su 
kenarını tercih etmelerine ve böyle 

olunca da ilk uygarlıkların mümbit 
sulak bölgelerde teşekkül etmesine 
yol açtı. Haliyle ekonomik ve sos-
yal hayatın ve akabinde medeniye-
tin oluşumunda enerji kaynağını 
temin etme endişesi birinci dere-
cede role sahip oldu.

Zamanla toplum hayatının geli-
şip çeşitlenmesi, bir yandan ener-
ji kaynaklarının temin edilmesine 
yol açarken öte yandan temin edi-
len kaynaklar, başka arayışlara ze-
min hazırladı. Ev ve çalışma haya-
tında metallerin kullanılması, bu 
eşyalar ile ulaşım ve savaş araçla-
rının ateş ve su yardımıyla şekil-
lendirilmesi, yeni ihtiyaçları ve do-
layısıyla yeni enerji kaynaklarının 
keşfini beraberinde getirdi. Böyle 
bir devinim içinde geçen binlerce 

yılda elde edilen bilgi ve tecrübe, 
teknolojinin post-modern çağdaki 
seviyeye gelmesini sağladı. 

Yenilenebilen ısı ve ışık kaynakla-
rının dışında insanlar potansiyel 
enerji kaynaklarını bulup çıkar-
maya ve yeni alanlarda değerlen-
dirmeye başladılar. Bunun ilk ör-
nekleri kömürde müşahede edildi. 
Kömür, dünyanın uzun ömrü bo-
yunca yerin altında biriken orga-
nizmaların geçirdikleri değişimle 
fosilleşmesi sonucunda oluşan bir 
yakıt türüdür. Kullanım yönüyle 
ilk zamanlarda yakılarak ısı ve ışık 
elde etmede, madenleri eritip şe-
killendirmede, sanayileşme süre-
cinde ise buhar elde etmede kul-
lanılan kömürün keşfi çok eskilere 
uzanır. Milattan önce birinci binde 
Çin’de; çok sonraları Türkler tara-
fından Uygurlar döneminde Or-
ta Asya’da istifade edilen bu ma-
denin yaygın kullanımı ve aranan 
bir meta olması, 18 ve 19. yüzyıl-
lara yani sanayinin gelişme ve bu-
har gücünün kullanılma zamanına 
denk gelmektedir. Buharın ulaşım 
araçlarına kısa sürede uyarlanma-
sını takiben yakıt ve enerji kaynağı 
olarak kömürün kullanımı da art-
tı. Kalori değeri taş kömüründen 
az olan linyit, termik santrallerde 
devreye konulurken diğer türler 
daha geniş bir sanayi ağında tercih 
edildi. 

Antik 
Mısır’da 

Tarım

Önemine binaen kömür, 
Osmanlı Devleti’nin 

de çıkardığı ve 
faydalandığı bir enerji 

kaynağıydı. Kömür, 
Osmanlı’da ilk olarak 
18. yüzyılın birinci ve 
ikinci yarısında önce 
Humbaracı Ahmed 

sonra Baron de Tott 
tarafından çıkarıldı.

Humbaracı Ahmed Paşa



Önemine binaen kömür, Osmanlı 
Devleti’nin de çıkardığı ve fayda-
landığı bir enerji kaynağıydı. Kö-
mür, Osmanlı’da ilk olarak 18. yüz-
yılın birinci ve ikinci yarısında önce 
Humbaracı Ahmed sonra Baron de 
Tott tarafından çıkarıldı; ancak bu 
çalışmaların devamı getirilmedi. 
Ereğli bölgesinde kömürün çıkarıl-
ması ve akabinde sürekli kullanıma 
geçirilmesi ise çok daha sonraya, II. 
Mahmud ile Abdülmecid zamanla-
rına tekabül etti. Kömürün söz ko-
nusu bölgede keşfedilmesi, 1829 
yılına ve Uzun Mehmed adlı bir ki-
şiye atfedilmekte ise de bu hususta 
kesinlik yoktur. Bilinen şey, kömü-
rün o bölgede II. Mahmud döne-
minde keşfedildiği ve kullanımın 
Abdülmecid döneminde 1840’lar-
da yaygınlık kazandığıdır. Osman-
lı’da kömür, maden cevheri eritil-
mesinde yaygın olarak kullanılırdı. 
Bu amaçla kömür, üretildiği yerden 
kömürcübaşı denilen görevli neza-
retinde alınarak maden ocaklarına 
taşınır, burada bulunan madenle-
rin eritilmesi için yakılırdı.

19. yüzyıl Avrupa’sından çıkıp 
dünyaya yayılan önemli bir tekno-
loji de buhar gücüyle çalışan maki-
nelerdi. Bunlardan biri olan ve ilk 
olarak 1807’de Amerikalı Robert 
Fulton tarafından Hudson Neh-
ri’nde çalıştırılmaya başlanan bu-
harlı gemiler, daha sonra 1816’da 
İngiltere ile Fransa arasında yapı-
lan bir seferde test edildi. 

İlk buharlı geminin gelişine kadar 
Osmanlı karasularında deniz ulaşı-
mı, kürekli ya da yelkenli gemiler-
le yapılırdı. Avrupa’da ortaya çıkan 

gelişmeleri takip eden Osman-
lı hükümeti, kısa süre içerisinde 
buharlı gemi teknolojisini devreye 
koydu ve yelkenli gemilerin dışın-
da ilk olarak 1827’de İngiltere’den 
bir buharlı gemi satın alarak yeni 
uygulamaya giriş yaptı.

Bundan sonra Amerikalı Foster 
Rhodes, ilk Osmanlı buharlı gemi-
sini İstanbul Tersanesi’nde inşa et-
ti. Çok geçmeden yabancı şirketler 
Osmanlı sularında bu gemileri kul-
lanmaya başladılar. Rusların Ode-
sa Kumpanyası, İstanbul’a ilk sefe-
rini 1833’te düzenledi. Boğazın iki 
yakasında biri İngiliz, diğeri Rus 
olmak üzere iki şirket 1837’de iki 

vapur çalıştırmaya başladılar. De-
niz ulaşımına bakan Hazine-i Has-
sa Vapurları İdaresi de bir vapurla 
boğazdaki taşımacılık işine dâhil 
oldu. Halkın ilgisi üzerine devlet, 
1851’de Şirket-i Hayriye adında bir 
şirket kurup Avrupa’dan satın al-
dığı vapurlarla boğazda yolcu taşı-
macılığı yapmaya başladı. Bu geliş-
melerin ardından buharlı gemiler 
birçok Osmanlı limanına uğrar ol-
dular. Bunların dışında Osmanlı 
sanayi sektöründe de buharlı tek-
noloji başlatıldı. Bu yönde fabrika-
lar ve değirmenler tesis edildi.

Tarih boyunca aydınlanma ihti-
yacını karşılama düşüncesi, enerji 
kaynaklarını keşifte ve sarf etme-
de önemli bir etken oldu. Mum ve 
meşale, klasik Osmanlı döneminin 
temel aydınlanma unsurlarıydı. 
Geceleri dışarı çıkan insanlar ise 
ellerinde fenerler taşırlardı. Sokak 
aydınlatma olgusunun başlangıcı 
olarak öncelikle yalı ve konakların 
önlerine fener asma zorunluluğu 
getirildi. Şehri aydınlatma pratiği 
Osmanlı’da Tanzimat’la birlikte ge-
lişti. Dükkân ve ev önlerine kandil 
asma yoluna gidildi. 

Aydınlatma alanında 19. yüzyıl-
da yaşanan bir gelişme, maden kö-
mürünün ısıtılarak kimyasal işlem-
den geçirilmesi sonucu elde edilen 
havagazının yaygınlaşması oldu. 
Havagazı, Osmanlı İstanbul’u-
na Dolmabahçe Gazhanesi ile gir-
di. 1856’da müştemilatıyla birlikte 

Kömür
Madeni

Havagazı, Osmanlı 
İstanbul’una 

Dolmabahçe Gazhanesi 
ile girdi. 1856’da 
müştemilatıyla 

birlikte açılışı yapılan 
Dolmabahçe Sarayı’nı 
aydınlatmak amacıyla 
eski saray ahırlarının 

arka kısmına 
Dolmabahçe Gazhanesi 

inşa edildi

Baron de Tott
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açılışı yapılan Dolmabahçe Sara-
yı’nı aydınlatmak amacıyla eski sa-
ray ahırlarının arka kısmına Dol-
mabahçe Gazhanesi inşa edildi ve 
burası Hazine-i Hassa’ya bağlı ol-
du. Kısa bir süre sonra Şehrema-
neti, bu gazhane vasıtasıyla şehri 
aydınlatmayı teklif edince döne-
min padişahı Sultan Abdülmecid 
bu yaklaşıma olumlu karşılık verdi. 
Gazhaneden yapılan üretim fazla-
sıyla yakın sokaklara fenerler döşe-
nerek gazla sokak aydınlatması ya-
pıldı. 1859’da Galata ve Tophane, 
1861’de Talimhane ve Saraçhane, 
1864’te Teşvikiye, Nişantaşı, Pan-
galtı ve civarı ile Beşiktaş havaga-
zı ile aydınlatıldı. Havagazı, ücret 
mukabili ahaliye ulaştırıldığı için 
uygulamada zengin zümrenin ya-
şadığı bölgeler önceliğe alındı. Do-
layısıyla da ilk olarak yabancıların 
bulunduğu Altıncı Daire (Beyoğ-
lu ve Galata) muhiti havagazıyla 
aydınlatıldı. 

İstanbul’un Anadolu yakasında 
aynı süreç, Beylerbeyi Sarayı’nın 
aydınlatılması için 1865’te Kuz-
guncuk Gazhanesi inşa edilerek 
başlatıldı. Bu gazhane Kuzgun-
cuk Baba Nakkaş Sokak’ta ma-
den kömürü yakılarak elde edilen 
enerji ile çalışıyordu. Akabinde bu 
gazhanenin üretim fazlasıyla Üs-
küdar’daki caddeler ve sokaklar ay-
dınlatıldı. Daha sonra 1877’de gaz 
bedellerini tahsil etme işi, Tenvi-
riye Resmi adı altında belediyelere 
devredildi. 

İstanbul’da kurulan ilk iki gazha-
ne, öncelikle saltanatın ve ricalin 
yaşam alanını modern biçimde ay-
dınlatmaya yönelikti.

Bu tesislerden kalan üretim fazla-
sı gaz, civarda meskûn halka yan-
sıtılırdı. İlk denemeleri müteaki-
ben halkın ihtiyacını karşılamaya 
yönelik gazhane kurma amacıyla 

girişimler oldu. Bunun için gerek-
li çalışmalar 1873 yılında başla-
tıldı. Ne var ki yapım aşamasında 
meydana gelen sorunlar nedeniyle 
gazhane inşaatı uzadı ve şehri ay-
dınlatmak üzere 1880’de Yedikule 
Gazhanesi kurulabildi.

Şehremaneti tarafından idare 
edilen gazhanenin imtiyaz hak-
kı 1887’de Sirkeci İskelesi tücca-
rından Tahsin Efendi’ye verildi. 
1888’de Tahsin Efendi, gazhane 
idaresini, kendisinin de müdahil 
olduğu İstanbul Şirket-i Tenviriye-i 
Osmaniye adlı şirkete devretti. Bu 
şekilde İstanbul’da resmi kurumlar 
üzerinden başlatılan havagazıyla 
aydınlatma işlemi, halkın istifade-
sine sunulmuş oldu.

Modern zamanların en çok konu-
şulan, uğruna siyasi ve askeri mü-
cadeleler yapılan bir enerji kaynağı 
olan petrol, 19. yüzyılda önem ka-
zanmaya başladı. Tarihin eski dö-
nemlerinden beri bilinegelen bu 
madenin ilk olarak nerede keşfedil-
diği hakkında net bilgi yoktur. Hat-
ta petrolün ilk kez Nuh peygamber 
tarafından kullanıldığı, kendisinin 
bu madenle gemisini kalafatlama 
(gemi yüzey ve güvertesini ziftle 
kaplama) işlemine tabi tuttuğu ve 
bu şekilde geminin su almasını ön-
lediği bile rivayet edilir. Hammu-
rabi kanunlarında da petrol kulla-
nımına dair bazı ipuçlarını bulmak 
mümkündür. Bunun dışında, Me-
cusiler için kutsal olan ateşin ana 
maddesi ile Grejuva denilen Rum 
ateşi de petrolden oluşurdu. 

Dolmabahçe
Gazhanesi

İstanbul’da kurulan ilk 
iki gazhane, öncelikle 
saltanatın ve ricalin 

yaşam alanını modern 
biçimde aydınlatmaya 

yönelikti. Bu tesislerden 
kalan üretim fazlası gaz, 

civarda meskûn halka 
yansıtılırdı. 

Swift Buğu 
Gemisi



Osmanlı ülkesinde Evliya Çele-
bi’nin Van civarındaki dağlarla il-
gili yaptığı tanımlardan anlaşıldığı 
kadarıyla bölgede petrol vardı ve 
ahali bu kaynağı kullanıyordu. Pet-
rolün işletilme hakkı, IV. Murat ta-
rafından 1640’ta bir Türkmen ai-
lesine imtiyaz olarak verilmişti. 
Osmanlı Devleti, petrolü denizci-
likte kullanırdı; bu pratik için ça-
lıştırılan Tersane-i Amire sanatkâ-
rı durumundaki kalafatçı zümresi, 
acemi oğlanlar ocağından seçilir-
di. İlerleyen dönemde ocak dışın-
dan alımlar da yapıldı. 17. yüzyılda 
Osmanlı İstanbul’unda yaklaşık üç 
yüz kalafat dükkânı vardı. Zaman-
la kalafatçı esnafının sayısı daha da 
arttı. 

Uzun bir mazisi olmakla birlik-
te modern çağda petrol kuyusu, 
1859’da Amerika’nın Pennsylvania 
eyaletinde keşfedildi. Amerika’da 
petrolün kuyular açılmak suretiy-
le çıkarılması ve bundan ürün faz-
lasının meydana gelmesi, petrolde 
fiyat dalgalanmasına neden oldu. 
Böyle spekülatif bir ortamda Stan-
dart Oil Şirketi, tedricen dünya 
petrol piyasasına tekel biçiminde 
hâkim oldu. Üretimi artan petrol, 
hızla diğer aydınlatma araçlarının 
yerini aldı. 19. yüzyıl sonlarına 
doğru Ruslar, Azerbaycan civarın-
dan ve Romanya kendi ülkesin-
den, İngiltere ise İran toprakların-
dan petrol çıkarıp sattılar. Petrol, 
bu dönemde dünyadaki yayılışıyla 
kısa zamanda ticari bir mal olarak 

Osmanlı piyasasına girdi. Standart 
Oil Şirketi, Amerika’dan getirdiği 
gazyağını depolamak için Anado-
lu’da depolar kiraladı. 

Sanayi Devrimi ile birlikte buharlı 
makinelerin icadı ve yayılması, ön-
ce kömürü sonra da petrolü cazip 
hale getirdi. Bu süreçte çeşitli icat 

ve keşifler önce motorları, sonra 
motorlu taşıtları oluşturdu. Dıştan 
yanmalı buhar kazanlarından sağ-
lanan enerji harekete dönüştürüle-
rek otomobil icat edildi. İlk motor-
lar, petrol ürünü olan gazyağı veya 
kömürden elde edilen havagazıyla 
çalıştırıldı.

1883’den itibaren motorlarda yakıt 
olarak benzin kullanılmaya başlan-
dı. 1886’da Benz Patent Motorwa-
gen otomobilinde ilk benzinli ve 
içten yanmalı motor kullanıldı. 
1891’de Peugeot, 1896’da da Rena-
ult ilk araba fabrikalarını kurdular. 

Deniz taşıtlarında da yeni motor-
lar ve yakıtlar kullanıldı. Öncele-
ri kömür, bunlar içerisinde başvu-
rulan en önemli yakıttı. Ancak bu 
madenin mevcut rezervinin tüken-
mesi ihtimaline karşılık yeni kay-
nak ve çareler arandı. Bulundu da. 
Öyle ki 1900 yılına gelindiği vakit 
Rusya, Almanya ve ABD gibi ge-
lişmiş ülkeler fabrikalarda, tren ve 
deniz taşıtlarında dizel motorları 
ve fueloili kullanmaya başladılar. 
Bu şekilde petrol sarfiyatı önem-
li ölçüde artış gösterdi. 1914’te I. 
Dünya Savaşı’nın patlak verdiği sı-
rada Alman güçlerine karşı savun-
mayı güçlü kılmak amacıyla Paris 
taksileri askeri ulaşımda kullanıldı. 

Osmanlı Devleti, sanayi sektörün-
de yeterli gelişme kaydedemedi-
ği için ülkesinde bulunan petrol 
rezervini kendisi çıkarıp kullana-
mıyordu. Osmanlı’nın madencilik 
hakkındaki yasaları da yabancı ül-
ke vatandaşına maden imtiyazı ve-
rilmesine engel oluyordu. 

Yedikule 
Gazhanesi

Pensilvanya’da 
Bir Petrol 
Sahası 

Osmanlı topraklarında 
petrol kuyusu işletme 

imtiyazı ilk olarak 
İskenderun için verildi. 
Frans Simon, Osmanlı 

şehbenderi Staniklen ve 
Alman İmparatoru’nun 
akrabaları ortaklığıyla 

Anadolu Petrol Gazı 
Şirketi adında bir şirket 

kuruldu.
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Bu durumda yabancılar ancak ma-
den imtiyazını alan yerli şirketlere 
ortak olabilirlerdi. Dolayısıyla bir 
petrol imtiyazını önce bir Osmanlı 
vatandaşı alır, sonra da söz konusu 
imtiyazı yabancıların ortak olduğu 
başka bir şirkete devrederdi. 

Osmanlı topraklarında petrol ku-
yusu işletme imtiyazı ilk olarak 
İskenderun için verildi. Bu imti-
yazdan istifade etmek üzere Der-
saadet Gaz Şirketi’nin üyesi olan 
Frans Simon, Osmanlı şehben-
deri Staniklen ve Alman İmpara-
toru’nun akrabaları ortaklığıyla 
Anadolu Petrol Gazı Şirketi adın-
da bir şirket kuruldu. Hasan Tah-
sin Efendi de kendi imtiyazını bu 
şirkete sermaye olarak koydu. Pa-
dişah, işletme teklifini onaylayınca 
söz konusu imtiyaz, 1891’de şirke-
te devredildi. Şirket, 1892’den son-
ra bölgede petrol aramaya başladı. 
Bazı kuyular açıldı; ne var ki verim-
li olmadığı gerekçesiyle şirket böl-
geyi terk etti. 

Aynı prosedür bundan sonra da 
uygulanmaya devam edildi. Avru-
palı ve Amerikalı sermayedarlar, 
Osmanlı vatandaşıyla ortak hare-
ket ederek imtiyaz almaya çalış-
tılar. Bu süreçte yerli isimle kuru-
lan şirketler, Anadolu ve Bağdat 
demiryollarının imtiyazlarını pet-
rol işletmek için birer araç olarak 
da kullandılar. Öyle ki imtiyazlar-
da demiryolu hattının belirli bir 
mesafeye kadarki muhitinde bu-
lunan madenleri işletme hakkı da 

ilgili şirkete veriliyordu. Tarihi sey-
rine bakılırsa 1825’te İngiltere’de 
başlayan demiryolu ulaşımı, otuz 

yıl kadar sonra Osmanlı toprağı 
olan Mısır’da İskenderiye-Kahire 
arasında 1856’da faaliyete geçmiş; 
Anadolu’da ilk defa Aydın-İzmir 

demiryolu imtiyazı, 1856’da hattı 
yapacak olan İngiliz bir şirkete hat-
tın 45 km. civarındaki madenleri 
işletme hakkıyla birlikte verilmişti. 
Benzer imtiyazlar, sonraki yıllarda 
verilmeye devam etti.

Bu yolla Batılı devletler ile şirket-
ler, hem Osmanlı ülkesinde iş ya-
parak gelir sağlıyor, hem de yer altı 
zenginliklerini bir nevi ipotek altı-
na alıyorlardı. Ulaşımda başka ge-
lişmeler de yaşanıyordu. Osmanlı 
hükümeti, henüz 1869’da İstanbul 
içinde demiryolunda hayvanlar ta-
rafından çekilen arabayı işletme 
hakkını kırk yıl geçerli olmak üze-
re Dersaadet Tramvay Şirketi’ne 
vermişti.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar 
neticesinde 1872’den itibaren Su-
riçi ile Galata-Beşiktaş tarafların-
da tramvay hatları tamamlanarak 
işletilmeye başlanmıştı. Enerji tü-
ketimini büyük ölçüde artıran ve 
petrol kullanımına duyulan ihti-
yacı zirve noktaya çıkaran önem-
li bir unsur, motorlu araçların icat 
edilmesi oldu. Kendi kendine hare-
ket eden araç fikri 13. yüzyıla ka-
dar uzansa da bu konuda asıl cid-
di çalışmalar, 18 ve 19. yüzyıllarda 
yapıldı. Yollara ray döşemenin ma-
liyetli ve engebeli arazide tren ça-
lıştırmanın meşakkatli olması ne-
deniyle Avrupa’da ve Amerika’da 

20. yüzyıl 
başları 

İskenderun

Enerji tüketimini büyük 
ölçüde artıran ve petrol 

kullanımına duyulan 
ihtiyacı zirve noktaya 

çıkaran önemli bir 
unsur, motorlu araçların 

icat edilmesi oldu.

Benz Patent 
Motorwagen-
İlk Benzinli ve 
İçten Yanmalı 
Motorlu 
Otomobi



raysız ve motorlu araçlar için araş-
tırmalar yapıldı. İngiliz Mühen-
dis Messrs Boydell, yine lokomo-
tif mantığına dayanan ve kömürle 
ve buhar gücüyle hareket eden bir 
aracı geliştirdi. Bu araç ilk defa 
1855’de üretildi. Avrupa’daki bir 
seri küçük girişimleri takiben özel-
likle Amerika’da 1860 ile 1890 yıl-
ları arasında birçok mucit buharlı 
araç yapmakla uğraştı. Bu esnada 
Fransa’da 1872’de buharlı araba-
lar ve omnibüsler yapıldı. 1890’la-
rın sonundan itibaren benzinli 
otomobiller üretilmeye; henüz 19. 
yüzyılın ikinci yarısında elektrikli 
otomobiller kullanılmaya başlan-
dı. Mamafih buharlı ve elektrikli 
araçlar uzun süreli yolculuklara el-
verişli değildi. Bu nedenle otomo-
bil üreticileri farklı yakıtları gerek-
li görmeye ve bu telakkinin somut 
neticesi olarak da benzini kullan-
maya başladılar. Bu arada motor ve 
otomobil teknolojisi de gelişimini 
sürdürdü. Daha 1860’ta Fransa’da 
içten yanmalı motor icat edildiy-
se de 1893’te Rudolf Diesel, içten 
yanmalı motorun patentini alabil-
di. Böylesi gelişmeler, petrole olan 
talebi artırdı.

Osmanlı Devleti de Avrupa’daki 
gelişmelere paralel olarak öncelikle 
buharlı arabayla tanıştı. Otomobil, 
Osmanlı ülkesine girince ilk terim-
ler genellikle Fransızcadan alın-
dı. Bununla birlikte otomobil keli-
mesinin yerine ilk zamanlar kendi 
kendine hareket eden anlamında 

zatül-hareke kalıbı kullanıldı. Fa-
kat bu kavram kısa sürede terk 
edildi ve otomobil kavramı yaygın-
lık kazandı. II. Abdülhamid döne-
minde otomobil ile motosikletin 
Osmanlı ülkesine girişine temkin-
li yaklaşıldı ve özel durumlar dışın-
da pek müsaade edilmedi. Bu yak-
laşıma gerekçe olarak da Osmanlı 
şehirlerindeki cadde ve sokakların 
genel itibariyle otomobil gibi hızlı 
araçları kullanmaya uygun olma-
ması ve yeni araçları kullanacak 
Osmanlı halkının kazalara uğrama 
ihtimali gösterildi.

Özel durumları nazarı dikkate alı-
narak yabancı hanedan üyeleri-
ne, yabancı sefaret memurlarına, 
Avrupalı meskûnlara ve Osmanlı 
topraklarına gelen turistlere şehir 
dışında kullanılmak koşuluyla oto-
mobil getirme izni verildi. II. Ab-
dülhamid döneminin sonlarında 
otomobil kullanımı için tedricen ve 
kısıtlı olarak ruhsat verildi. Abdül-
hamid tahtan indirildikten sonra 

İttihat ve Terakki yönetimi, oto-
mobili serbest bıraktı. Böylece oto-
mobil, ülkenin birçok bölgesinde 
ve şehirlerde, ayrıca posta işinde 
ve emniyet teşkilatında kullanıldı. 

Dünyada 19. yüzyılın ikinci yarı-
sından itibaren etkili olan ve mo-
dern zamanın en önemli ihtiyaç-
ları arasındaki yerini koruyan bir 
enerji de elektriktir. İlkel ve tecrü-
bi manada elektriğin kullanımı çok 
eskilere dayanmakla birlikte tek-
nolojiye matuf elektrik üretiminin 
inkişaf edip gelişmesi, 19. yüzyıl-
daki Avrupa ile Amerika’nın işidir. 
Tarihte Antik Yunan’da sarı kehri-
barın sürtünerek kazandığı çekme 
özelliğine dayanan elektriği Mile-
toslu Thales fark etmiş; çok sonra 
16-18. yüzyıllarda Avrupa’da elekt-
rik ve manyetik alanında deneyler 
yapılmıştı. 

Bilinen manada elektriğin geli-
şim sürecinde 19. yüzyıla gelinin-
ce Fransız bilim adamı Foucault, 
kok kömüründen yararlanarak ilk 
önce elektrikli ark lambasını yap-
tı. Bu teknoloji çok randımanlı de-
ğildi, kömür tükendiği zaman ışık 
da sönüyordu. Foucault, kömür-
leri birbirine yaklaştıran regüla-
törü yaptı. Ardından Paul Jablo-
chkoff, 1876’da bujiyi geliştirdi. 
Ark lambasından sonra Thomas 
Edison, akkor lambayı icat etti. İş 
adamlarının desteğini de alan Edi-
son, Edison Electric Light Com-
pany adlı şirketi kurdu. Yoğun ça-
lışmalar sonucu 1879’da elektrik 

İstiklal 
Caddesi’nde

Atlı 
Tramvay

Dünyada 19. yüzyılın 
ikinci yarısından 

itibaren etkili olan 
ve modern zamanın 
en önemli ihtiyaçları 

arasındaki yerini 
koruyan bir enerji de 

elektriktir.
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üreteçlerinden gelen akımla çalı-
şan karbon flamanlı elektrik am-
pulünü yaptı. Bu gelişmelerden 
sonra elektrikle aydınlatma pratiği 
başka ülkelere yayıldı.

Elektrik teknolojisi Osmanlı’ya, 
özellikle de İstanbul’a nispeten geç 
bir tarihte geldi. Dönemin Osmanlı 
sultanı II. Abdülhamid, özel günler 
ve yerler dışında İstanbul’da elekt-
rikli aydınlatmaya izin vermiyor, 
elektriği getirmekte tereddüt edi-
yordu. Bu tereddütlerin kendince 
haklı gerekçeleri de vardı. Nitekim 
İstanbul’daki binalar büyük ölçüde 
ahşaptı, şehir rüzgâra açıktı ve tu-
lumbacılar yetersizdi. Bu koşulla-
rı göz önünde bulunduran Abdül-
hamid, elektrikten kaynaklanan 
bir yangının İstanbul’un önemli 
kısmını küle çevireceğini düşünü-
yordu. Bir de tabii elektrik gelince 
İstanbul geceleri aydınlatılacak, in-
sanlar geceleri de dışarı çıkacak bu 
da kontrolü zorlaştıracaktı. 

Ayrıca halk elektriği kullanma ko-
nusunda bilgisizdi, bu işten anla-
yan teknik eleman da ülkede ye-
terince bulunmadığı için küçük 
hatalar büyük kazalara yol açabi-
lirdi. İşin başka bir yönü de İstan-
bul’u havagazıyla aydınlatma imti-
yazı olan şirketlerin durumuydu. 
Bunların imtiyaz süresi bitme-
mişti ve bu hukuki bir engel teşkil 
ediyordu. Dahası İstanbul’a elekt-
rik geldiği takdirde havagazına 
olan talep azalacağı için havagazı 

şirketleri elektriğin gelmesini iste-
miyor ve muhalefet ediyorlardı. 

Tüm bunlara rağmen Osmanlı 
devlet adamları arasında elektriğe 
olumlu bir yaklaşım da mevcuttu. 
Yaygın kullanıma temkinli yaklaşıl-
makla birlikte ülkede bu kaynaktan 

faydalanmanın yolları da aranıyor-
du. Bu amaçla ilk girişimler dev-
let bünyesinde başlatıldı. Prof Dr. 
Vahdettin Engin ile Prof Dr. Ufuk 
Gülsoy’un belirttikleri üzere Elekt-
rik hakkında eğitim almaları için 
Paris’e Osmanlı subayları gönderil-
di. Bu kişiler eğitimlerini tamam-
layıp İstanbul’a döndükten sonra 
İstanbul Haliç’teki Tersane bünye-
sinde bir elektrik fabrikası inşasına 
başlandı. Bina tamamlanarak Ara-
lık 1888’de fabrika açılışı yapıldı. 

Ne var ki bu girişim yaygın kullanı-
ma dönüşmedi; bazı yerlerde istis-
na olarak elektrik kullanımına mü-
saade edildi. Mesela İstanbul’da 
Pera Palas’ın elektrikle aydınlatıl-
masına 1895 yılında izin verildi. 
Ne var ki bu izin genel kullanımı 
kapsamıyordu.

Osmanlı taşrasında elektrik kulla-
nımı ise Tarsus’ta başlatıldı. Avus-
turya’dan kaçıp Mersin’in Tarsus 
ilçesine yerleşen ve Tarsus Beledi-
yesi’nde çalışan Dörfler bu işi yü-
rüttü. Dörfler, Berdan Nehri üze-
rindeki su değirmenine 2 kilovatlık 
bir dinamo kurdu. Burada üretilen 
elektrik Eylül 1902’de Tarsus’a ve-
rildi ve önce Müftüzade Sadık Paşa 
ile sorgu hâkimi Yakup Efendi’nin 
evleri aydınlatıldı. Evlerde elektri-
ği açıp kapatacak düğme olmadığı 
için dinamodaki şalter açılıp kapa-
tılırdı. 1905’den itibaren Tarsus’ta 
başka evlere de belediye tarafından 
elektrik verildi. Yine 1905’te Sela-
nik ve İzmir’de elektrik ihalesini 

Gündelik ihtiyaçların ve 
teknolojik gelişmelerin 
pratik neticeleri olarak 

şehirlerde sokak ve 
meydanları elektrikle 

aydınlatma olgusu, 
sosyal yaşam şeklini de 

değiştirmeye, halkın 
gece dışarıya daha 

fazla çıkmasına imkân 
sağladı.

Thomas 
Edison’un 
laboratuarı

Osmanlı’da 
İlk Otomobiller



alan Siemens & Halske, adı geçen 
şehirlere elektriği getirdi. 1906 ve 
1907’den sonra da ülkenin diğer 
büyük şehirlerine elektriği ulaş-
tırmak amacıyla somut çalışmalar 
yapıldı.

Elektriğe şüpheyle yaklaşan Abdül-
hamid’in tahttan indirilmesinden 
sonraki süreçte İstanbul’u elekt-
rikle aydınlatmak amacıyla ulus-
lararası bir ihale açıldı. Neticede 
Budapeşte’de merkezli Ganz Ano-
nim Elektrik Şirketi, 1910’da elli 
sene süreyle geçerli olacak elektrik 
tesisi işletme imtiyazını aldı. Fa-
kat Ganz, işe başlamak için İstan-
bul Havagazı Şirketi’nin imtiyaz 

süresinin bitmesini beklemeliydi. 
Bir de şirket, bölgede hidrolik sant-
rale yeterli akarsu olmadığı için 
termik santral yapma yoluna git-
ti. Bu nedenle kömür taşımaya el-
verişli ve merkeze yakın olan Haliç 
kıyısındaki Silahtarağa’da santral 
yapımına başladı. Çalışmalar bit-
tikten sonra Şubat 1914’te Dol-
mabahçe Sarayı ile Galata-Ortaköy 
tramvay hattına elektrik verildi. Bu 
süreçte ilk elektrikli tramvaylar da 
Galata Köprüsü üzerinden geçme-
ye başladı. 

Gündelik ihtiyaçların ve teknolojik 
gelişmelerin pratik neticeleri ola-
rak şehirlerde sokak ve meydanları 

elektrikle aydınlatma olgusu, sos-
yal yaşam şeklini de değiştirme-
ye, halkın gece dışarıya daha fazla 
çıkmasına imkân sağladı. Elektrik-
le aydınlatılan dükkânlar ve pano-
lar ile yeni gelişen eğlence sektörü 
ve dahası elektrikli tramvayların 
işletilmesi, değişimi daha da hız-
landırdı. Konutların ve şehirdeki 
umumi mekânların aydınlatılması, 
insanların geç saatte yatıp kalkma-
larına sebep oldu. Osmanlı dün-
yasında böylesi bir hayat, özellikle 
Batı insanının ve gayrimüslimlerin 
meskeni olan Galata ve Pera bölge-
lerinde kendini gösterdi. Yeni yüz-
yıla girilirken yeni bir yaşam ve eğ-
lence algısı da ortaya çıkıyordu. 

İstanbul’un 
İlk Santrali 
Silahtarağa 
Termik Santrali
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elediyeler, içinde ya-
şayan toplum kesim-
lerinin hayatlarını 
kolaylaştırmak ama-
cıyla birçok önemli 
hizmeti sunmakta-

dır. Bu bağlamda, toplu ulaşım, yol 
ve kaldırım inşaatları, park ve bah-
çe imalatları, temizlik ve katı atık 
toplama hizmetleri, içme suyu ve 
atık su altyapı işleri vb. diğer ye-
rel belediye hizmetleri için yüksek 
miktarda enerjiye ihtiyaç duyul-
maktadır. Bahse konu enerji ihti-
yacı kömür, petrol ve doğal gaz gibi 
enerji rezervlerinden karşılanmak-
tadır. Bu kaynakların, nüfus artı-
şı, endüstrileşme ve kentleşme ile 
tüketilmekte olduğu ve yakın za-
manlarda tümüyle bitebileceği çe-
şitli analizlerde yer almaktadır. Bu 
sebeple, dünya giderek daha çok 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmektedir. Yenilebilir enerji 
kaynakları ise hidrolik enerji, rüz-
gâr enerjisi, güneş enerjisi, biyo-
kütle enerjisi, deniz-dalga ener-
jisi, gel-git enerjisi ve jeotermal 
enerji olarak sayılabilmektedir. Bu 

enerji kaynaklarının fosil türev-
li kaynaklara göre pek çok avan-
tajı bulunmaktadır. Bu avantajlar; 
yenilenebilir, çevre dostu, daha 
ucuz olması ve yerli kaynakların 
kullanılmasıdır.

Bu çalışmada yenilebilir enerji kay-
naklarının çeşitleri ile ilgili detaylı 

bilgiler verilmiş olup, bu kaynakla-
rın ülkemizin sahip olduğu kulla-
nım potansiyeli de göz önüne alı-
narak belediyelerdeki kullanımına 
değinilmiştir.

Dünyada kullanılan enerji kay-
nakları başlıca iki grupta sınıflan-
dırılabilir: Fosil kökenli kaynaklar 

Dünyada kullanılan enerji kaynakları başlıca iki grupta 
sınıflandırılabilir: Fosil kökenli kaynaklar ve yenilenebilir 
kaynaklardır.

B
Özet
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ve yenilenebilir kaynaklardır. Fo-
sil kökenli kaynaklar; kömür, pet-
rol, doğal gaz gibi fosil nitelikli kay-
naklar ve geleneksel nükleer enerji 
kaynaklarıdır. Yenilenebilir kay-
naklar ise; hidrolik enerji, rüzgâr 
enerjisi, güneş enerjisi, biokütle 
enerjisi, deniz-dalga enerjisi ve je-
otermal enerjisi gibi kaynaklardır 
(Öztürk vd., 2007: 183-209). Gü-
nümüzden birkaç milyon yıl önce 
ateşin bulunması ve odunun yakıl-
masıyla insanlık biyokütle enerjisi-
ni kullanmış, ardından 19. yüzyılın 
ortalarında kömürün bulunup kul-
lanılmasıyla fosil kökenli yakıtla-
ra geçiş başlamış daha sonrasında 
ise diğer bir fosil kökenli yakıt olan 
petrol dünyanın hizmetine sunul-
muştur. 1973 yılında çıkan petrol 
krizinden sonra insanlar enerjinin 
önemini daha iyi anlayarak alter-
natif enerji kaynaklarına yönelmiş-
lerdir. Bu tarihten sonra, ülkeler 
politikalarını geliştirerek dışarıya 
bağımlılığın azaltılması ve çeşitli 
alternatif enerji kaynak araştırma-
ları için bir takım araştırmalar yap-
maya başlamışlardır. Özellikle, bu 
çalışmalar 2000 yılından itibaren 
ivme kazanarak en iyi alternatif 
enerji kaynağı olarak yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılması 
yönünde olmuştur (Akkuş ve Alan, 
2016: 7). 

Yenilebilir enerji kaynakları mik-
tarlarının sınırlı olmaması, çevre 

dostu ve güvenilir olmaları nede-
niyle fosil yakıtlarına göre daha 
avantajlıdır. 

Avrupa Birliği ülkelerinde yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına ya-
tırım hacmi artan hızla devam 
etmektedir. Yapılan bu yatırım-
lar sonucunda yaklaşık 100.000 

kişiye istihdam sağlanmakla birlik-
te enerji ithalat miktarlarında da 
kayda değer bir azalma olduğu ve 
bu sonucun ülke ekonomisine bü-
yük bir katkı sağladığı görülmüş-
tür. Yenilenebilir enerji kaynakları-
nın işletilmesi, biyokütle enerjisine 
nispeten kolay, yatırım maliyeti 
ucuz ve herhangi bir uzmanlık ge-
rektirmemesi nedeniyle büyük bir 
avantaja sahiptir. Ayrıca, biyoküt-
le enerjisi dışındaki alternatif kay-
naklarda yakıt masrafının bulun-
maması nedeniyle muhtemel fiyat 
dalgalanmalarından da etkilen-
memektedir (Çukurçayır ve Sağır, 
2008: 257-278).

Bu çalışmada belediyelere örnek 
oluşturabilmesi için ülkemizde 
kullanım potansiyeline sahip olan 
yenilebilir enerji kaynakları üze-
rinde durulmuştur. Yenilenebilir 
enerji kaynakları, yerel topluluklar 
(belediyeler) için yakıt ve elektrik 
kullanımında önemli fırsatlar sun-
maktadır. Bu kaynakların özellik-
leri detaylı bir şekilde anlatılmaya 
çalışılmış olup, getirdiği avantajlar 
ve belediyelerin kullanabilmesi için 
bazı katkılarda bulunulmuştur.

1. Dünyada Ve 
Türkiye’de Enerji 
Kaynakları Ve 
Tüketimi

1.1. Dünyada Enerjinin 
Durumu
Dünyada kömür, petrol, doğal gaz, 
hidroelektrik ve diğer yenilenebilir 
birincil enerji kaynaklarına bakıl-
dığında; toplam enerji üretiminin 

Şekil 1:a)
Yılllara göre 

Dünyada enerji 
üretiminin 

milyon ton petrol 
eşdeğerliğinin 

gösterilmesi 
(euanmearns.
com.tr, 2017)

Dünyada kömür, 
petrol, doğal gaz, 

hidroelektrik ve diğer 
yenilenebilir birincil 
enerji kaynaklarına 

bakıldığında; toplam 
enerji üretiminin 

%86.1’ini fosil kökenli 
kaynakların oluşturduğu 

görülmektedir.

Şekil 1:b)
Ülkelere 
göre birincil 
arz gelişimi 
(mtep:milyon 
ton petrol 
eşdeğeri)
(dektmk.org.
tr, 2017)

mtep:milyon


%86.1’ini fosil kökenli kaynakların 
oluşturduğu görülmektedir. 2000 
yılına ait veriler incelendiğinde bu 
oran %86.8 olarak bulunmuştur 
(euanmearns.com.tr, 2017) Önü-
müzdeki 100 yılda tükeneceği tah-
min edilen fosil kökenli kaynaklar 
hâlâ yoğun bir şekilde kullanılmak-
la birlikte bu kaynaklara alternatif 
olarak enerji üretimi için nükleer 
enerji santralleri de kurulmaya baş-
lansa da gerekli talebi karşılayama-
maktadır. Bu nedenle yenilenebilir 
enerji kaynaklarının enerji üreti-
mindeki payı artsa da istenilen dü-
zeyde faydalanılamamaktadır (Şe-
kil 1a) (Kum, 2009:207-223). 

Dünya birincil arz gelişiminin ar-
tışı, 1990-2011 yıllarına ait veri-
ler ülkeler bazında kıyaslandığın-
da en fazla artışın %212 oranla Çin 
ve %137 oranla Hindistan’da oldu-
ğu görülmüştür. Türkiye’ de ise bu 
artış oranı %117 olarak bulunmuş-
tur (Şekil 1b). Ayrıca bu sonuç gös-
termektedir ki; Türkiye’nin enerji 
kullanma artışının oldukça yüksek 
olduğu anlaşılmaktadır (dektmk.
org.tr, 2017).

Şekil 1:a)Yılllara göre Dünya-
da enerji üretiminin milyon ton 
petrol eşdeğerliğinin gösterilme-
si (euanmearns.com.tr, 2017), b)
Ülkelere göre birincil arz gelişimi 
(mtep:milyon ton petrol eşdeğeri)
(dektmk.org.tr, 2017), c)Dünya-
da yenilenebilir enerji üretiminin 
milyon ton petrol eşdeğerliğinin 
gösterilmesi (euanmearns.com, 
2017), d)Dünyada kurulu yeni-
lenebilir enerji güç kapasitesinin 

yıllarla göre dağılımı (theclima-
tegroup.org, 2017).

Dünyada yenilenebilir enerji üre-
timi artan talep doğrultusunda 
yıldan yıla yükselmektedir. Kuru-
lu yenilenebilir enerji güç kapasi-
tesini, en fazla hidrolik, rüzgâr ve 
güneş enerjisi oluşturmaktadır. 

Özellikle, 2011’den beri her yıl 100 
GW’dan fazla yenilenebilir enerji 
kapasitesinin arttığı görülmekte-
dir (Şekil 1c ve Şekil 1d) (euanme-
arns.com, 2017; theclimategroup.
org, 2017).

Dünya enerji tüketiminin büyük 
bir çoğunluğu fosil kaynaklardan 
karşılanmaktadır. 2015 yılı istatis-
tik verilerine göre, dünya enerji tü-
ketiminin %86,3’ünü fosil köken-
li kaynaklar oluşturmuştur (Şekil 
2a). Enerji tüketimindeki on yıl-
lık artış ortalamasına bakıldığında 
(Şekil 2b) bu oran %1,8 olarak bu-
lunurken; 2016 yılında ise on yıllık 
ortalama artışının altında kalarak 
ancak %1 oranında artış göstere-
bilmiştir. Özellikle, petrol ve nük-
leer enerji haricindeki tüm kaynak 
artışlarının ortalama altında bir 
oranda büyüdüğü görülmüştür.

Petrol ve doğal gazdan sonra üçün-
cü büyük enerji tüketimindeki 

Şekil 2:a) 
Dünyada enerji 
tüketiminin 
kaynaklara göre 
yüzde dağılımı

Dünya birincil arz 
gelişiminin artışı, 

1990-2011 yıllarına ait 
veriler ülkeler bazında 

kıyaslandığında en fazla 
artışın %212 oranla 
Çin ve %137 oranla 
Hindistan’da olduğu 

görülmüştür. Türkiye’ de 
ise bu artış oranı %117 

olarak bulunmuştur.

Şekil 1:d)
Dünyada ku-
rulu yenilene-
bilir enerji güç 
kapasitesinin 
yıllarla göre 
dağılımı (thec-
limategroup.
org, 2017)

Şekil 1: c)
Dünyada 

yenilenebilir 
enerji 

üretiminin 
milyon 

ton petrol 
eşdeğerliğinin 

gösterilmesi 
(euanmearns.

com, 2017)
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artış yenilenebilir enerji (53 mil-
yon ton petrol eşdeğeri) kaynağın-
dan sağlanmıştır. Bölgeler bazın-
da enerji tüketimine bakıldığında; 
Avrupa ile Avrasya’da ve Ortado-
ğu’da doğal gazın en fazla, Afrika 
ve Amerika’da ise petrolün en faz-
la tüketildiği görülmektedir. Kö-
mür 2016 yılında en fazla Asya Pa-
sifik bölgesinde tüketilirken; en az 
ise Kuzey Amerika, Avrupa, Avras-
ya ve Afrika bölgelerinde tüketildi-
ği anlaşılmaktadır (Şekil 2:c) (bp.
com.tr, 2017).

1.2. Türkiye’nin Enerji 
Durumu
Türkiye’nin 2015 yılındaki toplam 
birincil enerji arz kaynağı 129,27 
milyon tep (ton eşdeğer petrol)’dir. 
Bu arzın kaynaklara dağılımında, 
kömürdeki ithalatın artmasıyla, 
2015 yılında, ilk sırayı toplam ar-
zın %31 oranı ile doğal gaz almış-
tır. Petrol %30 ile ikinci sırayı alır-
ken; taş kömürü ise %17’lik oranla 
üçüncü sırayı almıştır. Diğer kay-
nakların ise nispeten bu kaynakla-
ra göre daha az orana sahip oldu-
ğu görülmektedir (Şekil 3) (enerji.
gov.tr).

Türkiye birincil enerji üretimi 
2011 yılı verilerine göre, 32228.9 
Btep (bin ton eşdeğer petrol) ola-
rak verilmiştir. Birincil enerji üre-
timinin kaynakları bazı sırasıyla; 

linyit (%50), hidrolik (%14), odun 
(%8), petrol (%8), jeotermal-ısı 
(%5) ve taşkömürü (%4) şeklinde-
dir (Şekil 4) (turkiyedeenerji.com, 
2017).

Türkiye’de ülke ekonomisinde ve 
teknolojisindeki ilerlemeler neti-
cesinde sanayi ve ulaşım sektör-
lerinde kayda değer gelişmeler 

olmuştur. Bunun sonucu olarak 
enerji tüketimindeki artışlar gün-
den güne artmaktadır. Özellikle, 
doğal gaz (%32,5), kömür (%31,5) 
ve petrol (%26,2) birincil enerji tü-
ketimindeki miktarlar en fazlay-
ken bunları hidrolik ve jeotermal 
ısı (%2,8), odun, hayvan ve bitki 
artıkları (%2,6), güneş (%0,7) ve it-
hal elektrik (%0,3) takip etmekte-
dir (Şekil 5:a). Enerji tüketiminin 
büyük çoğunluğunu sanayi, ulaş-
tırma ve konut sektörleri oluştu-
rurken, geriye kalan kısmını ise 
diğer sektörler oluşturmaktadır 
(Şekil 5:b) (enerji.gov.tr, 2017).

Türkiye’de yerli enerji üretim kay-
nakları Şekil 4’te verilmiş olup, arz 
edilen bu enerji kaynakları miktar-
larının beklenen talebi tam olarak 
karşılayamadığı düşünülmekte-
dir. Bu nedenle, bazı birincil ener-
ji tüketim kaynakları artan ta-
lep doğrultusunda ithal edilerek 

Enerji tüketimindeki on 
yıllık artış ortalamasına 

bakıldığında bu oran 
%1,8 olarak bulunurken; 

2016 yılında ise on 
yıllık ortalama artışının 

altında kalarak ancak 
%1 oranında artış 
gösterebilmiştir.

Şekil 3. 2015 
Yılı Türkiye 
Birincil Enerji 
Arzında 
Kaynakların 
Payı (enerji.
gov.tr)

Şekil 2:c)
Bölgeler ba-
zında yüzde 
gösterimi (bp.
com.tr, 2017)

Şekil 2:b)
Milyon ton

petrol
eşdeğerliği



kullanılmaktadır. Tablo 1 incelen-
diğinde toplam enerji ithalatı (mil-
yon tep) 1990 yılında 30,9 iken, 
2014 yılında %214,05 artış oranı 
ile 97,04 değerine ulaşılmıştır. En 
fazla ithal edilen enerji kaynakları 
doğal gaz, petrol, kömür ve petro-
kok olup ithalat miktarları ve Tür-
kiye’nin enerji ithalatındaki dünya 
sıralaması ile 1990 ve 2014 yılları 
bazında toplam enerji talebi, top-
lam yerli üretim, yerli üretimin ta-
lebi karşılama oranı istatistiklerini 
Tablo 1’de verilmiştir (enerji.gov.tr; 
enerjigunluğu.net, 2017).

2. Türkiye’nin 
Yenilenebilir Enerji 
Potansiyeli 
Türkiye coğrafi konum itibariyle 
büyük bir yenilenebilir enerji po-
tansiyeline sahiptir. Ancak, mali-
yetler ve yasal düzenlemelerdeki 
eksikliklerden dolayı yenilenebilir 
kaynaklı enerji üretim seviyesi is-
tenilen düzeyde değildir.

Özellikle, Türkiye’nin enerjide dışa 
bağımlı olması dikkate alındığında 
mevcut yenilenebilir enerji potan-
siyelinin ülkemize kazandırılması 
ülke ekonomisine çok büyük katkı 
sağlayacaktır. Bunun için 2009 yı-
lında önemli adımlar atılmış olup, 
toplam kurulu güç kapasitesi 15,5 
GW iken bu kapasite 2015 yılında 
31,7 GW ‘a rakamına ulaşılarak iki 
katına çıkarılmıştır. 2016 yılında 
ise, Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
toplam kurulu gücü 34,2 GW’ dır. 
Bu sonuçlara bakıldığında, Türki-
ye’nin yenilenebilir enerji potan-
siyelini artırmada kısa zamanda 
kayda değer ilerlemeler sağladığı 
görülmektedir. Türkiye yenilenebi-
lir enerji alanındaki yatırımlarını, 
2015 yılı itibariyle 1.9 milyar do-
lara çıkararak bir önceki yıla oran-
la yüzde 46 oranında artırmıştır. 
Türkiye, 1 milyar dolar eşiğini aşan 
yaptığı bu yatırımlarla İngiltere, 
Fransa ve Hollanda ülkeleri ile bir-
likte Avrupa içerisinde önde gelen 
4 ülke arasında yer almaktadır (Ka-
ragöl ve Kavas, 2017:19).

Türkiye’nin yenilenebilir ener-
ji kaynak potansiyeline bakılacak 
olursa, toplam enerji kaynakları-
nın %32 ’sini oluşturmaktadır (Şe-
kil 6). En az payı güneş enerjisi 
oluştururken en fazla payı ise hid-
roelektrik enerji kaynağı meydana 
getirmektedir. Türkiye’nin yeni-
lenebilir kaynaklardan elde ettiği 
enerji üretimi 83.658 GWh kapasi-
tesi ile Türkiye toplam enerji mik-
tarının %31,9’u olarak bulunmuş-
tur (TEİAŞ, 2015).

Yukarıda da bahsedildiği üzere ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından 
faydalanılma miktarı her geçen yıl 
artmaktadır. 

Türkiye’de ülke 
ekonomisinde ve 
teknolojisindeki 

ilerlemeler neticesinde 
sanayi ve ulaşım 

sektörlerinde kayda 
değer gelişmeler 
olmuştur. Bunun 

sonucu olarak enerji 
tüketimindeki 

artışlar günden güne 
artmaktadır.

Şekil 5:a. 
Türkiye 
Birincil Enerji 
Tüketim 
Kaynakları 
(enerji.gov.tr)

Şekil 4. 
Türkiye’nin 
yerli birincil 
enerji üretim 
kaynakları 
(turkiyedee-
nerji.com)
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Özellikle, Japonya’da yakın zaman-
da gerçekleşen nükleer sızıntılar ve 
sebep olduğu tehlikeler her ne ka-
dar fosil yakıtlara alternatif enerji 
kaynağı olarak nükleer enerji kay-
nağı kullanılabileceği gibi gözük-
se de bu yargının yanlış olduğunu 
gözler önüne sürmektedir. Bu ne-
denle, yenilenebilir enerji kaynağı-
nın önemi bir kez daha ortaya çık-
mıştır. Türkiye’nin yenilenebilir 
enerji potansiyeli enerji tüketimi-
nin yaklaşık beş katı olduğu bilin-
mektedir. Burada dikkat edilmesi 
gereken husus tüm enerji potansi-
yelinin kullanıldığı varsayılarak he-
saplanmıştır (Kurucu, 2015: 144). 

Enerji tüketimindeki artış, tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
engellenmesi mümkün olmayan 
bir durumdur. Bu nedenle ülke-
mizde yenilenebilir enerji kaynak 
potansiyellerinin kullanımı artır-
mak için ilgili kanun çıkarmak ve 
özel sektörü teşvik etmek gibi ça-
lışmalar yapılmaktadır. Yakın za-
manda devlet tarafından yapılan 
rüzgâr enerjisi ihalesi de buna ör-
nek olarak gösterilebilmektedir 

(enerji.gov.tr, 2017). Bu yatırım-
larla, iktisadi, sosyal ve çevresel 
bileşenlerden oluşan insani geliş-
me endeksi ile enerji tüketimi ara-
sında paralellik gösteren bir ilişki 
vardır.

Ülkelerin ekonomik büyümeleri ile 
enerji tüketimleri arasındaki iliş-
kinin incelendiği birçok çalışmada 
enerji tüketimi ile ekonomik büyü-
me arasında pozitif yönlü ve güç-
lü bir ilişkinin varlığı sonucuna 

ulaşılmıştır (Mucuk ve Uysal, 
2009: 105-115), (Yanar ve Keri-
moğlu, 2011: 191-201), (Aydın, 
2010: 317-340), (Uzunöz ve Ak-
çay, 2012: 1-16), (Altıntaş, 2013: 
263-294), (Özata, 2010: 101-113).

2.1. Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, yerin derinlik-
lerindeki kayaçlar içinde birikmiş 
olan ısının akışkanlarca taşınarak 
rezervuarlarda depolanması ile 
oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru 
buhar ile kızgın kuru kayalardan 
yapay yollarla elde edilen ısı ener-
jisidir. Türkiye’de 2007 yılında yü-
rürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar 
ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 
ile jeotermal enerjinin kullanımı 
düzenlemeye alınmış olup İl Özel 
İdarelerine yetki, görev ve sorum-
luluk verilmiştir. Bu kanunla, jeo-
termal ve doğal mineralli su kay-
naklarının en verimli bir şekilde 
aranması, araştırılması, geliştiril-
mesi, üretilmesi, korunması, bu 
kaynaklar üzerinde hak kazanılma-
sı ve hakkın devredilmesi, çevre ile 
uyumlu olarak ekonomik şekilde 
değerlendirilmesi ve terk edilmesi 
ile ilgili hususlar da açıklanmıştır.

Jeotermal kaynak kullanımı, ülke-
mizde artan bir hızla gelişmekte-
dir. Ülkemizde, jeotermal kaynak-
lardan konut, sera, termal tesis 
ısıtması, elektrik üretimi, termal 
turizm ve balneoloji, endüstriyel 
uygulamalar, ısı pompası ve tarım-
sal kurutmada yararlanılmaktadır 
(Şekil 7). Türkiye’de Ocak-2016 iti-
bariyle doğrudan jeotermal kay-
naklardan kullanım kapasitesi; 
1033 MWt merkezi ısıtma, 420 
MWt termal tesisler ve oteller gi-
bi bireysel ısıtma, 770 MWt sera 

Şekil 5:b. 
Türkiye Birincil 
Enerji Tüketim 

Kaynakları ve 
Sektörel Dağılımı 

(enerji.gov.tr)

Tablo 1. 
Türkiye’nin 
Genel Enerji 
Dengesi ve 
Türkiye’nin 
Enerji 
İthalatındaki 
Dünya 
Sıralaması 
(enerji.gov.tr; 
enerjigunluğu.
net )

Türkiye’nin yenilenebilir 
enerji kaynak 

potansiyeline bakılacak 
olursa, toplam enerji 

kaynaklarının %32 ’sini 
oluşturmaktadır. En 

az payı güneş enerjisi 
oluştururken en fazla 
payı ise hidroelektrik 

enerji kaynağı meydana 
getirmektedir.



ısıtması, 1005 MWt 400 termal te-
sis ve SPA’da balneolojik kullanım, 
1,5 MWt tarımsal kurutma ve 42,8 
MWt jeotermal ısı pompa uygula-
maları olmak üzere 3272,3 MWt’a 
ulaşılmıştır (Mertoğlu vd, 2015: 
1-9)

Toplam jeotermal potansiyel ener-
ji değeri esas alındığında, kullanı-
labilir durumdaki kaynaklardan 
yararlanma oranının %20 düzeyin-
de olduğu görülmektedir (mta.gov.
tr). Jeotermal enerjinin doğrudan 
kullanımı açısından Türkiye bu 
oranla, ABD, Çin, İsveç ve Alman-
ya ile birlikte ilk beş ülke arasında 
yer almaktadır. Türkiye’nin 2015 
yılı Aralık ayı itibariyle ulaştığı 
16098,8 MWt kullanılabilir kapa-
sitenin yıllık petrol eşdeğeri yak-
laşık 12.122.400 ton olup, ekono-
mik katkısı yılda yaklaşık 9.328 
milyar dolardır. Mevcut elektrik 
üretiminin 1.720 milyar dolarlık 
ekonomik katkısı ile birlikte top-
lam 11.048 milyar ABD dolarına 
ulaşmaktadır. Bu potansiyelin 20 
yıllık bir kullanımında ise, yaklaşık 
242,44 milyon ton petrol eşdeğeri 
tasarruf sağlamak mümkün olabi-
lecektir. Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine göre, Türkiye’nin 2009–
2013 yıllarını kapsayan beş yıllık 
dönemde enerji ithalatı için yaptı-
ğı harcama 238,5 milyar dolardır. 
2015 yılının sekiz ayında enerji 
ithalatı için, ödenen döviz mikta-
rı yaklaşık 37 milyar dolar olmuş-
tur. Ülkemizde yaşanan enerji so-
runu ve enerji ithalatı için yapılan 

harcamanın parasal büyüklüğü 
dikkate alındığında ise, jeotermal 
enerji potansiyelinin sağladığı kat-
kının küçümsenemeyecek bir dü-
zeyde olduğu görülmektedir (tuik.
gov.tr, 2015).

2.2. Biyokütle Enerjisinin 
Kullanımı
Biyokütle, yaşayan ve yeni ölmüş 
biyolojik maddeler gibi doğal ürün-
lerden elde edilen bir enerji çeşiti-
dir. Bu biyolojik maddeler, ekinler, 
ağaçlar, algler, tarımsal ve orman-
cılık kalıntılarından, atık sulardan, 
şehir atıklarından ve hayvan atık-
larından oluşmaktadır (Doğan, 
2010:14). Biyokütle enerjisi ile, 
elektrik üretimi, evlerin ısıtılma-
sı, araçlara yakıt verilmesi ve en-
düstriyel tesisler için proses ısısı 
sağlanması gibi pek çok enerji ih-
tiyaçlarını karşılamak için kulla-
nılmaktadır (Balat ve Ayar, 2005: 
931-940). Türkiye’nin biyoküt-
le atık potansiyelinin yaklaşık 8.6 
milyon ton eşdeğer petrol (MTEP), 
üretilebilecek biyogaz miktarının 
1,5-2 MTEP olduğu tahmin edil-
mektedir (enerji.gov.tr). Isınma 
için harcanan miktar ise 6 MTEP 
‘dir (tpao.gov.tr., 2017; Gökmen, 
2015:27). Öte yandan, Türkiye 

Jeotermal kaynak 
kullanımı, ülkemizde 

artan bir hızla 
gelişmektedir. 

Ülkemizde, jeotermal 
kaynaklardan 

konut, sera, termal 
tesis ısıtması, 

elektrik üretimi, 
termal turizm ve 

balneoloji, endüstriyel 
uygulamalar, ısı pompası 
ve tarımsal kurutmada 

yararlanılmaktadır

Şekil 6. 
Türkiye’nin 
Yenilenebilir 
Enerji Potansiyeli 
Dağılımı (GWH, 
Yüzde) (TEİAŞ, 
2015)

Şekil 7. 
Jeotermal 

Kaynak 
Potansiyeli 

ve Kullanımı 
(mta.gov.tr)
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biyokütle enerji potansiyeli atlası-
na göre üretilen enerji miktarı yıl-
da 94000 GWh olurken bunun sa-
dece 35000 GWh‘ı elektrik enerjisi 
olarak kullanılabilmektedir (Tablo 
2). Bu miktarın artırılabilmesi için 
enerji santrallerinin sayısının ar-
tırılması gerekmektedir. Örneğin, 
Almanya’da 10.000’in ve Danimar-
ka’da 7.000’nin üzerinde Biyokütle 
Enerji Santralı varken, ülkemizde 
ise bu sayı sadece 78 olup, bunun 
ise çoğunluğu kentsel atık ve çöp 
gazı santrallerinden oluşmaktadır. 

Ayrıca, ülkemizde çorak, tarıma 
uygun olmayan çok fazla geniş ara-
zi mevcut olduğundan bu sahalar-
da, toprağın ve bölgenin yapısına 
uygun enerji bitkilerinin yetiştiril-
mesi ile de yıllık 35.000 MWh ola-
rak belirtilen enerji üretim kapa-
sitenin çok daha üstüne çıkılması 
mümkün olacaktır. Tüm bu yatı-
rımların diğer bir olumlu sonucu 
da, çevreyi koruyucu etkilerinin 

yanı sıra kırsal kesimdeki istihda-
mı artırıcı etkileri ile ülke ekono-
misine katkısının olacağı hiç şüp-
hesizdir (mmo.org.tr, 2017).

Biyokütle, gelecekte ülkelerin se-
ra gazını azaltma hedeflerini 

gerçekleştirmekle birlikte, maliye-
tinin düşük ve sürdürülebilir bir 
enerji kaynağı olma potansiyeli ile 
de daha fazla önem kazanacaktır 
(Balat ve Ayar, 2005: 931-940). 

2.3. Diğer Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 
Kullanımı
Diğer alternatif yenilenebilir enerji 
kaynaklarından olan rüzgâr, güneş 
ve hidroelektrik enerjileri ülkemiz 
açısından çok zengin bir potansi-
yele sahiptir. Türkiye, Avrupa’da 
en fazla güneş ışınımı alan ülkeler 
arasında olup 2. sırada yer almak-
tadır. Metrekare başına düşen ışı-
nım miktarı ortalama 1.300 kWh 
(Almanya: 900 kWh) ‘dir. Ülkemiz-
de, yılda toplamda 2.640 saat gü-
neşlenme kapasitesi bulunmak-
la birlikte bu değer 380 milyon 
MWh’lık enerji kapasitesine denk 
gelmektedir. 380 Milyon MWh, 
en az 10 adet Akkuyu NGS ‘ye eş-
değer olmaktadır. Bu sonuç, ül-
kemizin büyük bir güneş enerjisi 
potansiyeline sahip olduğunu gös-
termektedir. Bu kaynaklardan ya-
rarlanma miktarı ise istenilen dü-
zeyde değildir. Örneğin, ülkemiz 
güneş enerjisi kullanımında sa-
dece 6,0 MW‘lık enerji üretimi ile 
dünyada 29. sırada yer almaktadır 
(Alptekin, 2014;12). Ancak, hükü-
met ve özel sektör girişimleri ile 
günden güne güneş enerjisine olan 
yatırım payı giderek artmaktadır. 
Örneğin, 62. Hükümet kararı ile 

Tablo 2. 
Türkiye

Biyokütle Enerjisi 
Potansiyeli 

Atlasına Göre 
Enerji Miktarları 

(bepa.yegm.gov.
tr, 2017)

Biyokütle 
Enerji 
Tesisi

Biyokütle, yaşayan ve 
yeni ölmüş biyolojik 
maddeler gibi doğal 

ürünlerden elde edilen 
bir enerji çeşitidir. Bu 

biyolojik maddeler, 
ekinler, ağaçlar, algler, 
tarımsal ve ormancılık 

kalıntılarından, 
atık sulardan, şehir 

atıklarından ve 
hayvan atıklarından 

oluşmaktadır



Konya bölgesinde 3.000 MW ku-
rulu gücünde ve 6 milyar dolarlık 
yatırım ile dünyanın en büyük so-
lar tarlası kurulması için çalışma-
lar devam etmektedir. Diğer taraf-
tan, Mersin Gülnar ilçesinde özel 
sektör tarafından kurulan “Mer-
sin Gülnar Güneş Enerji Santrali” 
ortalama 8.100.000 kW/ h elekt-
rik üretimi ile 2.447 kişinin günlük 
hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, 
sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, 
çevre aydınlatması gibi) tüm elekt-
rik enerjisi ihtiyacını karşılayabil-
mektedir. Ayrıca yıllık 8.100.000 
kWh üretim kapasitesine sahip 
olan böyle bir enerji tesisin ürettiği 
elektrik TEİAŞ tarafından yurt dı-
şından ithal edilmiş olsaydı; yak-
laşık olarak 1.360.071 TL ödeme 
yapılmış olacaktı. Bu nedenle, bu 
yatırım dışa bağımlılığımızın azal-
masına da katkıda bulunmuş ol-
maktadır (enerjiatlasi.com, 2017). 

Türkiye, coğrafi konum itibariyle 
çok yüksek rüzgâr enerjisi potan-
siyeline sahip bir ülkedir. Rüzgâr 
enerjisi alanında öngörülen po-
tansiyelin sadece yüzde 5’inin kul-
lanılmasına rağmen; bugün Tür-
kiye rüzgâr santrallerindeki artış 
oranı bakımından dünyada bi-
rinci sırada yer almaktadır (Alp-
tekin, 2014;12). Türkiye’de halk 
arasında “rüzgâr gülü” olarak ta-
nımlanan “Rüzgâr Enerjisi Sant-
ralleri’nin (RES) 2.260 Megawatt 
olan kurulu gücünün, 2023 yı-
lında 20.000 MW’a çıkarılması 

hedeflenmektedir. Bu amaç için, 
“Rüzgâr Potansiyel Atlası”da oluş-
turulmuştur. Bu atlasa göre, Tür-
kiye’nin toplam rüzgâr enerjisi po-
tansiyelinin 48.000 MW olacağı 
hesaplanmıştır (enerji.gov.tr). 

Türkiye’de yerli elektrik üretiminin 
%24,2’si, hidroelektrik santraller 
vasıtası ile elde edilmektedir. Hid-
roelektrik üretmeye hazır tesisleri-
nin kurulu gücü 18.850 MW olup 
bunun Türkiye’nin toplam kurulu 
gücü içindeki payı yaklaşık %34 ol-
maktadır. Bugün itibariyle, 285 ba-
rajı kapsayan hidroelektrik enerji 
santrali (HES) kapasitesinin yak-
laşık %38’i, 7.172 MW’lik kuru-
lu güçle özel sektöre aittir. Aktü-
el enerji politikasına göre, gelecek 
10 yıl sonrasında HES’lerin top-
lam kurulu güç içindeki oranının 
(34.246 MW’lik kurulu güçle) yak-
laşık %36’ya yükseleceği tahmin 
edilmektedir. 2010 yılı itibarı ile 
proje ya da inşaat aşamasında olan 
yaklaşık 1.100 adet HES ile yakın 

gelecekte 20.000 MW’lik kurulu 
güç kapasitesi yaratılarak bununla 
yılda 70.000 GWh/Yıl elektrik üre-
tilmesi hedeflenmektedir. Söz ko-
nusu potansiyellerin kullanılabilir 
hale gelmesi için, 2023 yılına ka-
dar her yıl 3.000 MW’lık ilave hid-
roelektrik yatırım yapılması gerek-
mektedir. Bu ise, yılda yaklaşık 4 
milyar dolarlık finansmanın bu işe 
ayrılması anlamına gelmektedir. 
Hidroelektrik potansiyelin gelişti-
rilmesi için hazırlanan tüm proje-
lerin yatırım maliyeti ise yaklaşık 
40 milyar olarak hesaplanmaktadır 
(Alptekin, 2014;12).

3. Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının 
Yerel Yönetimlerin 
Enerji İhtiyacının 
Karşılanmasında 
Kullanılması
Yerel yönetimler, bulundukları 
coğrafi bölgeleri itibariyle yenile-
nebilir enerji kaynaklarını kullan-
ma potansiyeline sahiptir. Özel-
likle, yerel yönetimlerin “hidrolik, 
rüzgâr, güneş jeotermal, biyoküt-
le, biyokütleden elde edilen gaz 
(çöp gazı dâhil), dalga, akıntı ener-
jisi ve gel-git gibi fosil olmayan” ye-
nilenebilir enerji kaynaklarını kul-
lanması ile yerel yönetimler hem 
istihdam sağlayacakları gibi hem 
de mevcut bütçelerine ek kaynak 
sağlayabileceklerdir. Aynı zaman-
da, yerel yönetimler yenilenebi-
lir enerji projeleri ile paydaşlarına 
yani vatandaşlara ve özel sektöre 
de çevreci ve kazanımcı olarak ör-
nek teşkil etmiş olacaklardır (ener-
gyworld.com, 2017) (Tepebaşı Be-
lediyesi, 2014).

Belediyeler, kurumsal faaliyetleri 
dolayısıyla birçok önemli hizme-
ti sunmaktadır. Özellikle, toplu 
ulaşım, yol ve kaldırım inşaatla-
rı, aydınlatma, park ve bahçe ima-
latları, temizlik ve katı atık topla-
ma hizmetleri, içme suyu ve atık 
su altyapı işleri vb. diğer yerel be-
lediye hizmetleri için yüksek mik-
tarda enerjiye ihtiyaç duyulmak-
tadır (Gündüzöz ve Can, 2015). 

Türkiye, Avrupa’da en 
fazla güneş ışınımı alan 
ülkeler arasında olup 2. 
sırada yer almaktadır. 

Metrekare başına düşen 
ışınım miktarı ortalama 

1.300 kWh (Almanya: 
900 kWh) ‘dir.

Park ve Bahçe 
Aydınlatması 
Belediyelerin 

Yüksek 
Miktarda 

Enerji 
Kullandığı 

Alanlardan 
Bir Tanesidir .
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Örneğin, Eskişehir-Tepebaşı ve 
İzmir-Bornova Belediyelerine ait 
enerji tüketim verileri ve sera ga-
zı salınım miktarları Tablo 3’te 
verilmiştir.

Belediye enerji tüketim verileri in-
celendiğinde, en fazla tüketilen 
enerji miktarlarının ulaşım, bina 
ve tesisler ile aydınlatma kategori-
lerine gittiği görülmektedir (Tablo 
3). Tüketilen toplam enerji mikta-
rının 2.000.000-3.000.000 MWh 
arasında olurken, çevreye salınan 
sera gazının 750.000-1.000.000 
ton CO2 aralığında olduğu bulun-
muştur. Çevreye salınan bu se-
ra gazı miktarının azaltılması için 
çalışmalar yapılması belediyelerin 
öncelikli hedefleri arasında olmuş-
tur. Bunun için yerel yönetimler, 
fosil kaynaklı enerji yerine yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından 
enerji üretilmesine eylem planla-
rı içerisinde yer vermektedirler. 
Bu bağlamda, ulaşım araçlarının 
biyokütleden elde edilecek doğal 
gaz veya elektrik ile çalışılır olma-
sı planlanmıştır. Diğer bir plan ise, 
güneş enerjisini kullanarak sokak, 
park ve bahçe aydınlatılmasının 
sağlanması aynı zamanda konut-
lar üzerine yapılacak bir yönetme-
likle güneş pillerinin yerleştirilme-
si ile elektrik enerjisinin bireysel 
ve yerel üretimi teşvik edilecektir 
(Tepebaşı Belediyesi; Bornova Be-
lediyesi, 2017). Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi ise, artan nüfus, sa-
nayileşme ve büyüyen ekonomisi 
üzerine çok fazla enerji tüketildiği-
ni ve bunun için en kısa zamanda 

ilçelerde güneş ve rüzgâr enerji 
santrallerini hayata geçirecekleri-

ni duyurmuşlardır (uretenankara.
com., 2017). İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi ise, yenilenebilir enerji uy-
gulamaları olarak fotovoltaik uygu-
lamalar, jeotermal ısıtma, katı atık 

sahası ile elektrik üretimi ve biyo-
kütle kullanımını hedeflemiştir. 
Bu hedef doğrultusunda, 552.903 
MWh enerji tüketimi azaltımı ve 
214.506 ton CO2 azaltımı amaç-
lanmıştır (Tablo 4) (İzmir Büyük-
şehir Belediyesi, 2016). Benzer şe-
kilde, Tepebaşı Belediyesinde de 
65.771 MWh enerji tüketimi azal-
tımı ve 21.994 ton CO2 azaltımı 
hedeflenmiştir (Tablo 5) (Tepeba-
şı Belediyesi, 2017). Güneş enerjisi 
projeleri olan diğer belediyeler ise; 
İzmir Karşıyaka Belediyesi, Diyar-
bakır Büyükşehir Belediyesi, İzmir 
Karabağlar Belediyesi, İzmir Bor-
nova Belediyesi, Eskişehir Gürsu 
Belediyesi, Muğla Belediyesi, Bur-
sa İnhisar Belediyesi, İstanbul Mal-
tepe Belediyesi, Karaman Belediye-
si’dir. Gün geçtikçe proje sayısını 
artırmakta olan yerel yönetimle-
rin, enerji üretimindeki artışları ile 
enerji ithalatındaki dışarıya bağ-
lılığımızı önemli ölçüde azaltarak 
ülke ekonomisine büyük bir katkı 
sağlayacağı hiç şüphesizdir.

Şekil 8. 
Mamak 
Çöplüğü 
Biyokütle 
Potansiyeli 
ve Kullanımı 
(Türkyılmaz 
ve Giresun, 
2013)

Türkiye, coğrafi 
konum itibariyle çok 

yüksek rüzgâr enerjisi 
potansiyeline sahip 
bir ülkedir. Rüzgâr 
enerjisi alanında 

öngörülen potansiyelin 
sadece yüzde 5’inin 

kullanılmasına rağmen; 
bugün Türkiye rüzgâr 
santrallerindeki artış 

oranı bakımından 
dünyada birinci sırada 

yer almaktadır.

Tablo 3. 
Belediye 
örneklerine 
ait enerji 
tüketimleri 
(Tepebaşı 
Belediyesi; 
Bornova 
Belediyesi, 
2017)



Türkiye jeotermal potansiyeli açı-
sından zengin bir ülke olması, je-
otermal enerjinin günden güne 
öneminin artmasına ve belediye-
lerin yenilenebilir enerji uygula-
ma eylem paketlerinin içerisinde 
yer almasına neden olmuştur. Ör-
neğin, jeotermal enerji kullanımı 
ile hem elektrik üretimi yapılarak 
kentsel ısıtma hem de jeotermal-
li sera çalışmasının yapılması be-
lediyelerin öncelikleri arasındadır. 
Bu amaç doğrultusunda, kentsel 
ısıtma sonunda sıcaklığı düşen su 
israf edilmeyerek sera ısıtmasın-
da kullanılması ve jeotermal se-
ra organize bölgeleri kurulması 
hedeflenmektedir. Hatta, bunun 
için somut adımlar da atılmış du-
rumdadır. Türkiye’nin en büyük ve 
önemli jeotermal uygulaması ara-
sında Balçova’da 143,3 MWt kapa-
site ile 9600 konut eşdeğeri ısıtma, 
100.000 m2 sera ısıtması ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi kampüs ısıtma-
sı örnek verilebilmektedir. Benzer 
şekilde, Simav’da 25 MWt kapasite 
ile 3200 konut ısıtılmaktadır. Kır-
şehir’de ise, 1800 konut ısıtılması 
yapılmaktadır (Tuncer, 2007). 

Rüzgâr enerjisi, diğer yenilenebilir 
enerji potansiyeli yüksek bir ener-
ji kaynağımız olup yerel yönetim-
lerin enerji üretiminde hedefle-
ri arasında yer almaktadır. Çorum 
Belediyesi 4 MW, Merzifon Beledi-
yesi 1 MW, Tekirdağ-Kapaklı Bele-
diyesi 1MW, Bursa Karacabey Bele-
diyesi ile üniversite iş birliği ile 500 

Kw, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
500 MW yatırımları ile önem arz 
etmektedir (oka.org.tr) (enerjiens-
titusu.com) (ecoenerji.net, 2017)

Son yıllarda ise, yenilenebilir ener-
ji kaynaklarını ve enerji verimlili-
ğini içeren programlar çerçevesin-
de belediyeler toplu taşımacılıkta 
kullanılan araçlarda biyoyakıt kul-
lanımını başlatmışlardır. Özellik-
le, belediyeler evsel atıklardan (çöp 
atıklardan) biyoyakıt üretebilme 
açısından büyük potansiyele sa-
hiptirler. Örneğin, Ankara Büyük-
şehir Belediyesi tarafından Mamak 
çöplüğünde kurulan biyokütle tesi-
si ile üretilen elektrik ile 20 bin ko-
nut aydınlatılırken aynı zamanda 
birçok sera da ısıtılmaktadır (Şekil 
8) (Türkyılmaz ve Giresun, 2013). 
Ayrıca, diğer bir yöntem de evsel 
atık olan yağların belediyeler ta-
rafından toplanması sonucunda 
biyoyakıt üretiminin yapılması-
dır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) ve Yıldız Teknik Üniversite-
si tarafından yapılan “Atık Yağlar-
dan Süperkritik Ortamda Biodizel 
Üretimi ve Belediye Otobüslerin-
de Kullanım Olanaklarının Araş-
tırılması” adlı proje ile İBB sosyal 
tesislerinde toplanan atık yağların 
işlenmesi ile biyoyakıt üretimi iyi 

Türkiye jeotermal 
potansiyeli açısından 

zengin bir ülke 
olması, jeotermal 

enerjinin günden güne 
öneminin artmasına 

ve belediyelerin 
yenilenebilir enerji 

uygulama eylem 
paketlerinin içerisinde 

yer almasına neden 
olmuştur.

Tablo 4. İzmir 
Belediyesine ait 
hedeflenen yeni-
lenebilir enerji uy-
gulamaları, enerji 
tüketimi azatlımı 
ve CO2 azaltımı 
(İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, 2016)

Tablo 5.Eskişehir-
Tepebaşı 
Belediyesine ait 
hedeflenen yeni-
lenebilir enerji uy-
gulamaları, enerji 
tüketimi azatlı-
mı ve CO2 azat-
lımı (Tepebaşı 
Belediyesi, 2017)

Mamak Geri 
Dönüşüm 

Tesisleri
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bir örnek oluşturmaktadır (Akgün, 
2009: 1-28).

Belediyelerde gerçekleştirilen bu 
eylem planları ve projeler ile yeni-
lenebilir enerjinin öneminin anla-
şılmaya başlandığı gözükmektedir. 
Bu çalışmaların, diğer belediyele-
re de örnek teşkil etmesi ve buna 
benzer çalışmaların sayısının ar-
tırılarak ülke ekonomisine büyük 
katkı sağlanması beklenmektedir.

Sonuç Ve Öneriler 
Türkiye enerjisinin yaklaşık olarak 
yüzde 70’ini dışarıdan ithal eden 

bir ülkedir. Enerji ithalat oranının 
yüksek olması dışa bağımlılığı ve 
cari açığı günden güne artırmak-
tadır. Ülkeler sürdürülebilir enerji 
için, kendi yerli kaynaklarını özel-
likle de yenilenebilir enerji kaynak 
potansiyellerini ortaya çıkartmala-
rı ve etkin bir şekilde kullanmala-
rı önem arz etmektedir. Temiz ve 
sürdürülebilir bir enerji için, Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ET-
KB) olmak üzere çeşitli kurum ve 
kuruluşlar gerek kanuni gerekse 
teşvik mekanizmaları hazırlayarak 
yoğun çalışmalar yapmaktadır. 

Türkiye’nin enerji politikasında 
oynayacağı rolü, çok iyi üstlenerek 
şeffaf, güvenilir, sürdürülebilir ve 
sağlam temeller üzerinde yapması 
gerekmektedir. Özellikle, belediye-
ler bulundukları bölgedeki coğra-
fi konumları dikkate alarak enerji 
potansiyellerini keşfetmeli ve ken-
di enerjilerini yerli ve yenilenebilir 
kaynaklardan sağlaması gerekmek-
tedir. Yenilenebilir enerji potan-
siyeli yüksek olan yerlerde yerel 
yönetimler, devlet tarafından teş-
vik edilerek enerjinin yenilenebi-
lir kaynaklardan üretilmesi konu-
sunda zorunluluklar getirilmelidir. 
Ayrıca, yerel yönetimler vatandaş-
lara bilinçlendirme eğitimleri ya-
parak çatı üzerinde güneş enerjisi 
uygulamaları, rüzgâr gülü gibi ye-
nilenebilir enerji üretimlerine teş-
vik etmeli ve bu işlem için gerekli 
uygulama yönetmeliklerini (Çatı 
Planı Yönetmeliğinin hazırlanma-
sı, 5-10 kW’lık başvurularda izin 
ruhsat sürecinin kolaylaştırılması) 
çıkarmalıdır. Son olarak, toplumda 
yenilenebilir enerji kullanımının 
yaygınlaştırılması ve özendirilme-
si için “Yenilenebilir Enerji Parkı ve 
Güneş Evi” gibi yapıların kurulma-
sı düşünülebilir. 
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YEŞİL ENERJİ

İhsan AKTAŞ

Genar Başkanı - Doktora Öğrencisi



eşil Enerji 
Nedir?

Yeşil enerji... Başka 
bir deyişle yenile-
nebilir sürdürülebi-

lir enerji. Bu terim, güneş, rüzgâr, 
jeotermal gibi yenilenebilir enerji 
türlerine verilen genel addır. Yeşil 
enerji, havayı kirleten kömür, do-
ğalgaz gibi faktörlere iyi bir alter-
natiftir. Günümüzde maliyeti ne-
deniyle en çok kömürden elektrik 
enerjisi üretiliyor. Maliyetinin dü-
şük olması nedeniyle tercih edilen 
kömür aynı zamanda havayı da çok 
kirletiyor. Ayrıca kömürden çıkan 
atık gazlar, su ile birleştiği zaman 
asit yağmurlarına, küresel ısınma-
ya neden oluyor. Böyle olunca da 
devreye yeşil enerji giriyor.

Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Nedir ve 
Neden Önemlidir?

Yenilenebilir enerji kaynağı “Do-
ğanın kendi evrimi içinde bir son-
raki gün aynen mevcut olabilen 

enerji kaynağı” olarak tanımlan-
maktadır. Yenilenebilir enerji kay-
naklarının en büyük özellikleri, 

karbondioksit emisyonlarını azal-
tarak çevrenin korunmasına yar-
dımcı olmaları, yerli kaynaklar 

Yeşil enerji, güneş, rüzgâr, jeotermal gibi yenilebilir enerji 
türlerine verilen genel adıdır.

Y
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oldukları için enerjide dışa bağım-
lılığın azalmasına ve istihdamın 
artmasına katkıda bulunmaları ve 
kamuoyundan yaygın ve güçlü des-
tek almalarıdır. Bir başka deyişle, 
yenilenebilir enerji kaynakları, ula-
şılabilirlik (Accessibility), mevcudi-
yet (Availability), kabul edilebilirlik 
(Acceptability) özelliklerinin hep-
sini taşımaktadırlar.

Yenilenebilir enerji kaynakları, hid-
ro, jeotermal, güneş, rüzgâr, odun, 
bitki artıkları, biyokütle, gel-git ve 
dalga olarak kabul edilmektedir.

Rakamlarla 
Yenilenebilir Enerji

Hidro-enerji ve barajlar, atmosferi 
kirleten zehirli gaz ve parçacık de-
şarjlarının olmaması, yenileneme-
yen enerji kaynaklarıyla karşılaştı-
rıldıklarında işletim maliyetlerinin 
azlığı, ayrıca tarım sektöründe kul-
lanımları nedeniyle vazgeçilmez 
görülmektedirler. Günümüzde po-
tansiyel hidro-enerji miktarının 
ancak üçte birinden faydalanıl-
maktadır. Bu oran dünya elektrik 
üretiminin %17’sine karşılık gel-
mektedir. Hidro-enerji üretimin-
de küçük barajların çevreye daha 
az zarar verdiği, bu nedenle büyük 
barajların yenilenebilir enerji ola-
rak kabul edilemeyeceği yönünde 
tartışmalar yaşanmaktadır. Öte 

yandan, büyük barajların yapılma-
ması yönünde tutum sergileyen 
Dünya Bankası bu husustaki poli-
tikalarını değiştirmeye başlamıştır.

Enerji tüketiminde dünya ortala-
masının çok altında olan ülkelerde 
hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını 
karşılamak için kalkınmış ülkelere 
göre çok daha fazla güç ve enerjinin 
kısa süreler içinde devreye girmesi 
gerekmektedir. Yılda %8-10 düzey-
lerinde binlerce MW’lık enerji ihti-
yacının karşılanması ancak büyük 
ölçekli baraj projelerinin hayata ge-
çirilmesiyle mümkün olacaktır. Je-
otermal enerjiden elektrik üretimi 
dünyada ilk defa İtalya’da uygulan-
maya başlamış olup, günümüzde 
Amerika, Filipinler ve Yeni Zelanda 
başta olmak üzere 22 ülkede 8274 
MW’lık elektrik üretilmektedir. 
Odun, yenilenebilir enerji kayna-
ğı olarak önemli potansiyele sahip 
olmakla birlikte, hızla tüketilmesi 
nedeniyle “yenilenebilme” özelli-
ğini yitirmeye başlamıştır. Günü-
müzde her bir dakikada 50 dönüm 
orman yok edilmektedir. Dünyada 
güneş enerjisinden ısı elde edilme-
sine yönelik teknolojiler giderek 
gelişmektedir. İsveç gibi güneşi çok 
az gören bir ülkede bile dışarıda sı-
caklık eksi dört dereceyken güneş 
enerjisini depolayan araçlardan 70 
derecede su elde edilebilmektedir.

Gürültü kirliliğine neden oldu-
ğu, televizyon ve radyo dalgala-
rının yayılmasını olumsuz yönde 
etkilediği ve kuşlara zarar verdi-
ği yolunda yaşanan tartışmalara 
rağmen, rüzgâr türbinlerinin kul-
lanım alanları giderek artmakta-
dır. Kapasitesi 5 MW’a kadar çıkan 

Enerji tüketiminde 
dünya ortalamasının çok 

altında olan ülkelerde 
hızla artan nüfusun 

ihtiyaçlarını karşılamak 
için kalkınmış ülkelere 
göre çok daha fazla güç 

ve enerjinin kısa süreler 
içinde devreye girmesi 

gerekmektedir. 

Efeler 
Jeotermal 
Tesisi



rüzgâr türbinleri Amerika, İngilte-
re, Almanya ve Danimarka’da yay-
gın olarak kullanılmaktadır. 2010 
yılında, rüzgâr türbinleri tarafın-
dan üretilen enerji miktarının 150 
GW’a ulaşması beklenmektedir. 
Biyokütle ve deniz enerjisi en te-
miz enerji kaynakları olarak kabul 
edilmekle birlikte, küresel ölçekte 
toplam enerji üretimine katkıları 
ancak %1 mertebesindedir. 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2002 
tarihli raporunda, küresel ener-
ji üretiminde yenilenebilir ener-
ji kaynaklarının payı %13.8 ola-
rak belirtilmektedir. Bu rakamdan 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanım alanının oldukça sınırlı 
olduğu sonucuna ulaşılsa da, 20-
30 yıl içinde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının önemlerinin gide-
rek artacağı tahmin edilmektedir. 
Nitekim, Shell Uluslararası Petrol 
Şirketi, 2025 yılında, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının toplam ener-
ji üretimine olan katkılarının gü-
nümüzde fosil yakıtları tarafından 
üretilen enerjinin üçte ikisi kadar 
olacağını açıklamıştır. “Hükümet-
lerarası İklim Değişikliği Paneli” 
(Intergovernmental Panel of Cli-
mate Change-IPCC), 1995 yılı de-
ğerlendirmesinde, bu oranın beş-
te iki mertebesinde olabileceğini 
belirtmiştir. Bazı kaynaklara gö-
re, 2020 yılında dünyada üretilen 
elektriğin yüzde 50’sinin yenilene-
bilir enerji kaynaklarından karşıla-
nacağı iddia edilmektedir.

Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarını 
Yaygınlaştırma Çabaları

Özellikle Avrupa Birliği (AB) başta 
olmak üzere, gelişmiş ülkeler yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının da-
ha fazla kullanılması yönünde so-
mut adımlar atmaya çalışmaktadır. 
Bu çerçevede, Avrupa Birliği, 2010 
yılı için yenilenebilir enerji alanın-
daki strateji hedeflerini 1,000,000 
fotovoltaik çatı (güneş enerjisi), 
10,000 MW ilave rüzgâr enerji-
si kapasitesi, 10,000 MWth ek bi-
yokütle enerjisi kapasitesi olarak 
belirlemiştir.

Bu hedeflerin gerçekleşmesi ha-
linde karbondioksit emisyonların-
da yıllık toplam 402 milyon tonluk 
bir düşüş sağlanacağı belirtilmek-
tedir. 2002 yılında Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin Johannesburg 
kentinde düzenlenen “Dünya Sür-
dürülebilir Kalkınma Zirvesi”n-
de, Türkiye’nin de benimsediği, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımına teknolojilerin destek-
lenmesi ve bu kaynakların kulla-
nımının önemli ölçüde arttırılma-
sı için ulusal, bölgesel ve küresel 
ölçekte hedefler içeren “Johannes-
burg Zirvesi Bildirisi” AB’nin ön-
cülüğünde yayımlanmıştır. AB, 
iklim değişikliği ile mücadele ko-
nusunda sera gazı emisyonlarının 
azaltılmasını öngören “Kyoto Pro-
tokolü”nün hayata geçirilmesine 
yönelik çalışmalarını sürdürmek-
tedir. AB’nin, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımını teşvik 
etmek üzere üstlendiği eylemle-
rin ve aldığı tedbirlerin, koyduğu 
hedeflere ulaşılmasında ne ölçüde 
başarı sağlayacağını, özellikle üye 
devletler tarafından ortaya konu-
lan siyasi irade belirleyecektir.

Türkiye’nin Vizyonu

AB üyesi ülkelerin enerji tüketim-
lerinin içinde yenilenebilir ener-
ji kaynaklarının payını artırmaya 
yönelik çabalara ağırlık vermeye 
başladıkları bir dönemde, Türki-
ye AB üyeliğini ulusal politika ola-
rak amaçlamış bir ülke olarak ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına 
giderek artan bir önem vermekte-
dir. Türkiye, gerek uluslararası ta-
ahhütler ve Avrupa Birliği üyelik 
hedefi, gerek ulusal gereksinim ve 
çıkarları bakımından yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılma-
sını teşvik etme, bu amaçla gerek-
li idari yapıyı kurma çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bu çerçevede, 24 

Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın 2002 tarihli 

raporunda, küresel 
enerji üretiminde 

yenilenebilir enerji 
kaynaklarının 

payı %13.8 olarak 
belirtilmektedir. 
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Temmuz 2003 tarihinde yürürlü-
ğe giren, gözden geçirilmiş “Avru-
pa Birliği Müktesebatı’nın Üstle-
nilmesine İlişkin Türkiye Ulusal 
Programı” nda, yenilenebilir ener-
ji kaynaklarının toplam enerji üre-
timindeki payının artırılması kısa 
vadeli öncelikler arasında belirtil-
miştir. Ulusal Program’da ayrıca, 
gerek enerji ithalat bağımlılığı-
nın azaltılması gerek arz güvenli-
ğinin sağlanması amacıyla, enerji 
arz dengesinde yenilenebilir ener-
ji kullanımının artırılmasının ener-
ji politikasının önemli bir parçası-
nı oluşturduğu ve yenilenebilir 
enerji kullanımının desteklenme-
si gerektiği ifade edilmektedir. Se-
kizinci Beş Yıllık Kalkınma Pla-
nı’nda, çevrenin korunması için 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının desteklenmesi konu-
sunda gerekli tedbirlerin alınması 
vurgulanmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynakların-
dan daha fazla yararlanılması-
nı sağlayıcı politikalar çerçevesin-
de, TBMM’ye “Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Kullanımına İlişkin 
Kanun Tasarısı Taslağı” sunma ha-
zırlıkları sürdürülmektedir. Ayrıca, 
4628 sayılı “Elektrik Piyasası Kanu-
nu” ile elektrik enerjisi üretiminde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımını özendirmek amacıyla 
gerekli tedbirlerin alınmasına çalı-
şılmaktadır. Bu çerçevede, 200 mil-
yon dolar tutarında Dünya Ban-
kası kredisi, yenilenebilir enerji 

yatırımları için Türkiye Sınai Kal-
kınma Bankası ve Türkiye Kalkın-
ma Bankası aracılığıyla özel sektö-
rün kullanımına sunulmuştur.

Türkiye’nin, hidro-enerji, jeoter-
mal, güneş, rüzgâr, enerji potan-
siyeli sırasıyla 216 milyar KWh, 
31500 MWt, 500 Mtep/yıl, 400 
milyar Kwh’tur. Bir başka deyiş-
le yenilenebilir enerji kaynak-
ları yönünden dünyanın şanslı 

bölgelerinden birinde yer almakta-
dır. Türkiye’de hidro-enerji toplam 
elektrik enerjisi üretiminde %41 
oranındaki payıyla halen en fazla 
kullanılan yenilenebilir enerji kay-
naklarından biridir. 2020 yılına ge-
lindiğinde Türkiye’nin hidro-ener-
ji potansiyelinin yaklaşık %90’ın 
dan faydalanması beklenmektedir. 
Öte yandan, Türkiye’de jeotermal 
enerji kaynaklarından 20 Megavat 
elektrik üretilmektedir. 2020 yılın-
da bu miktarın 1000 MGW’a kadar 
çıkması öngörülmektedir. Bir baş-
ka deyişle, 2020 yılında, 1 milyon 
250 bin konut jeotermal enerjiyle 
ısıtılacaktır. Diğer taraftan,2002 
yılı sonu itibariyle rüzgâr enerji-
sinden 1.8 GW’lık enerji elde edil-
miştir. Yapılan planlar 2025 yılın-
da elektrik ihtiyacının %7’si rüzgâr 
enerjisinden karşılanacağını orta-
ya koymaktadır. 

Türkiye’de bazı belediyeler tarafın-
dan çöp içinde biriken metan gazı-
nın borularla enerji üretim tesis-
lerine pompalanmasıyla elektrik 
enerjisi üretilmektedir. Bu konuda 
yapılan çalışmalara 1957 yılında 
başlanmış olup, çöp termik sant-
ralların kurulması girişimleri hız 
kazanmıştır. 

Neler Yapılabilir?

Türkiye, 2001 yılı itibariyle dün-
ya nüfusunda %1.10, ekonomi-
sinde %0.68 ve enerji tüketiminde 
%0.86 oranında bir paya sahip-
tir. Tüketilen ve üretilen enerji 

Türkiye’de hidro-
enerji toplam elektrik 

enerjisi üretiminde 
%41 oranındaki payıyla 
halen en fazla kullanılan 

yenilenebilir enerji 
kaynaklarından biridir.



miktarının bir ülkenin ekonomik 
kalkınmışlığının bir göstergesi ol-
duğu düşünülürse, yenilenebilir 
enerji kaynakları potansiyelinin 
daha etkin kullanılması zorunlulu-
ğu ortaya çıkmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları açı-
sından oldukça zengin bir bölge-
de yer alan Türkiye’de yapılan bu 
düzenlemeler çevre dostu ve ucuz 
enerji üretimini artıracaktır. An-
cak, yenilenebilir enerji kaynakla-
rından yararlanmak amacıyla daha 
fazla araştırma-geliştirme çalışma-
larının yapılması, bu amaçla “Yeni-
lenebilir Enerji Kaynakları Master 
Planı”nın oluşturulması, özel sek-
törün bu alanda yapacağı yatırım-
lara sübvansiyon, düşük faizli kre-
di, vergi iadesi ve muafiyeti gibi 
uygulamalar getirilmesi de faydalı 
olabilecektir.

Yerli üretimin artırılması, ener-
ji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, 
dışa bağımlılığın azaltılması ayrı-
ca çevreye daha az zarar verilmesi 
amacıyla yenilenebilir enerji kay-
naklarının daha fazla kullanılma-
sı teşvik edilmeli, bu amaçla, iş-
letme masrafları çok düşük, ulusal 

kaynaklarımızdan olan, ancak 
hâlâ %35’ini değerlendirebildiği 
miz hidro-enerji kaynaklarımıza 
yönelik yatırımlar desteklenme-
lidir. Enerji talebindeki hızlı artı-
şın karşılanması için, yenilenebi-
lir enerji kaynaklarından en etkin 
ve rasyonel biçimde yararlanılması 
amacıyla kamu ve özel sektör yatı-
rımlarının bu alana yönlendirilme-
si de yararlı olacaktır.

Ancak, bu konuda yatırım, üre-
tim ve tüketim maliyetlerinin 
yüksekliğinin yenilenebilir enerji 

kaynaklarının daha fazla kullanıl-
masının önündeki en büyük engel 
olduğu görülmektedir. Sözgelimi, 
kömür, yakıldığında ortaya çıkan 
karbondioksit emisyonu için öden-
mesi gereken yüksek bir ceza ol-
madığı sürece, özellikle gelişmekte 
olan ülkelerdeki (Hindistan, Çin, 
Endonezya vb.) bolluğu da gözö-
nünde alındığında önemli bir ener-
ji kaynağı olmaya devam edecektir. 

Öte yandan, doğalgaz, kalkınmak-
ta olan ve yoğun nüfusa sahip pek 
çok ülkenin enerji planlamasında 
gelecek yıllarda da önemli rol oy-
nayacaktır. Bütün bu gelişmelere 
rağmen, yenilenebilir enerji kay-
naklarından, bugüne kadar arzu-
lanan düzeyde faydalanılamama-
sa da, küresel ölçekte yaşadığımız 
ağır çevre sorunlarının giderilmesi 
için uluslararası işbirliğiyle bu yön-
de daha fazla adım atılması mem-
nuniyet vericidir. 

Enerji talebindeki hızlı 
artışın karşılanması 

için, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından en etkin 

ve rasyonel biçimde 
yararlanılması amacıyla 

kamu ve özel sektör 
yatırımlarının bu alana 

yönlendirilmesi de 
yararlı olacaktır.
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ygarlık tarihi binler-
ce yıllık bir geçmişe 
uzanır. Tarihin çok 
eski dönemlerinde 
avcı ve toplayıcı in-
sanların ova ve su 

kenarlarına inerek toprağı işleme-
ye başlamaları ve böylelikle yerle-
şik hayata geçmeleri uygarlık tari-
hindeki ilk büyük dönüşüm olarak 
kabul edilir. 18. yy. İngiltere’sinde 
başlayan Avrupa ve Amerika’ya ya-
yılan Endüstri Devrimi ise ikinci 
büyük dönüşümdür. Tarımın keşfi 
ilk insan yerleşmelerinin oluşma-
sına neden olurken, Endüstri Dev-
rimi ile birlikte günümüz modern 
kentlerinin temelleri atılır. Söz ko-
nusu büyük dönüşümler özünde 
toplumların enerji kaynakları üze-
rindeki kontrolleri ve kullanılan 
enerji kaynaklarındaki değişimler 
ile ilişkilidir. Dönüşümlerin hem 
mekânsal ürünleri hem fiziksel ta-
şıyıcıları olan kentler de kullanılan 
enerji kaynaklarına bağımlı olarak 
gelişen organizmalardır. 

Enerji, iş yapabilme kapasitesidir; 

enerji kaybolmaz, sadece başka bir 
enerji formuna dönüşür. İnsanlar 
enerjiyi bir formdan başka bir for-
ma nasıl dönüştüreceğini öğrendi-
ği günden itibaren iş yapabilmek 
için enerji kaynaklarını kullanır 

olmuşlardır. İkinci dönüşüme ka-
dar geçen süre zarfında insanların 
iş yapabilmek için yararlandığı tüm 
enerji formları yenilenebilir enerji-
lerdir. Peki, nedir bu yenilenebi-
lir enerjiler? İngilizce renewable 

Dönüşümlerin hem mekânsal ürünleri hem fiziksel taşıyıcıları 
olan kentler de kullanılan enerji kaynaklarına bağımlı olarak 
gelişen organizmalardır.
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energy kelimelerinin karşılığı olan 
ve kimi zaman dil sürçmesiyle ye-
nilebilir enerji diye telaffuz edilen 
yenilenebilir enerji, doğadaki kay-
naklardan elde edilebilen, doğada 
sürekli devam eden doğal süreç-
lerde var olan enerji akışından el-
de edilen ve doğa tarafından dai-
mi olarak takviye edilebilen güneş, 
rüzgâr, su ve biokütle gibi ener-
ji kaynaklarıdır. Doğal yenilenme 
özelliği taşıyor olmaları nedeniy-
le tükenmez kaynaklar olarak da 
nitelendirilirler.

İkinci dönüşüm, kullanılan ener-
ji kaynaklarındaki değişimle baş-
layan ve değişimin dönüştürücü 
etkisiyle gerçekleşen bir süreçtir. 
Endüstriyel teknolojik gelişmeler, 
makineleşme, yeni üretim süreçle-
rinin benimsenmesi ve üretim ar-
tışı gibi değişim ve gelişmeler ne-
deniyle Endüstri Devrimi adıyla 
anılan ve endüstri toplumuna ge-
çiş olarak nitelendirilen ikinci bü-
yük dönüşümde gerçekleşen en 
temel değişim kullanılan enerji 
kaynaklarının değişimidir. Tarım 
toplumundan endüstri toplumu-
na geçiş, yenilenebilir (tükenmez 
ve temiz) enerji kaynaklarından, 
yenilenemez (tükenir ve kirletici) 
enerji kaynaklarına; yenilenebilir 
enerji kullanımından, fosil yakıt 
tüketimine doğru bir geçiştir. Fosil 
yakıtlar, ölmüş canlı kalıntılarının 
milyonlarca yıl oksijensiz ortam-
larda çözülmesi sonucu oluşmuş 
olan mineral kaynaklardır.

Ömürleri rezervlerle sınırlı olduğu 
üzere yenilenme özellikleri yoktur 

ve enerji, kaynakların yakılmasıyla 
elde edilir.

Yenilenebilir 
Enerjilerden, 
Yenilenemez 
Enerjilere
Endüstri Devrimi’nin erken evrele-
rinde su gücünden yararlanılıyor-
du. Fabrika ve değirmenlerin çoğu 
su gücüyle çalışıyor ve bu sebep-
le birçok endüstri, özellikle teks-
til endüstrisi hızla akan nehirlerin 
kenarlarında konumlanıyordu. Su 
gücünün tamamlayıcısı rüzgârdı. 
12. yy.’dan itibaren kullanılmaya 
başlanan yel değirmenleri, nehirle-
rin yavaş aktığı yerlerde önemli bir 
güç kaynağı teşkil ediyordu. Ancak 
rüzgârın önceden kestirilemeyen 
halleri ve nehirlerin kışın donma 
riskleri her iki kaynağın güç çıktı-
larını kesintili kılıyor ve güvenilir-
liklerini azaltıyordu.

Kullanılan ana yakıt kaynağı ise 
odundu; bitki ve hayvan atıkları 
dışında herhangi bir ikamesi yok-
tu. Kolayca bulunup toplanabilen, 
kuru olduğunda gayet iyi yanan ve 
çoğu zaman bedel ödemeden elde 
edilebilen yenilenebilir bir ener-
ji kaynağı olan odun, hiç tüken-
meyecekmişçesine ve kaynağın 
kendini yenilemesine olanak sağ-
lamaksızın kullanılıyordu. Enerji 
kaynağı ormanlar, bir taraftan ta-
rımsal üretim için daha fazla ara-
zi diğer taraftan yakıt ve kereste 
elde etmek üzere kaygısızca yok 
ediliyordu. Odunun yakıt amaçlı 
odun kömürü şeklinde endüstriyel 
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kullanımı önem kazanmasıyla bir-
likte oduna olan talep daha da ar-
tarken kaynaklar çoktan tükenme-
ye yüz tutmuştu. 

16. yüzyıl sonları ve 17. yüzyıl baş-
larında İngiltere, ciddi enerji kıtlığı 
ile karşı karşıya kalan ilk ülkelerden 
biriydi ve yeni enerji formlarına ge-
çiş yapmak, odun kıtlığının getirdi-
ği kaçınılmaz bir durumdu. Artan 
fiyatlar karşısında, ‘düşük kalite 
yakıt’ olarak görülen kömürün kul-
lanılmasından başka bir çare kal-
mamıştı. Fakat odun yerine kömür 
kullanımının başlaması, bir enerji 
kaynağının diğerine ikame edilme-
sinden öte bir önem taşıyordu; zi-
ra artık yeni bir dönem başlıyordu. 
Bu yeni dönem endüstriyel açıdan 
Makine Çağı ve toplumsal açıdan 
Modern Çağ olarak adlandırılıyor-
sa da her ikisini de mümkün kıldı-
ğı üzere aslında Fosil Yakıt Çağı idi. 

18. yüzyıla gelindiğinde su gücü-
nün yerini buhar gücü almıştı. İcat 
edildiğinde odun ancak hemen 
sonrasında kömürle ateşlenen bu-
har makinesi, insanlara ilk kez ta-
şınabilir ve kontrol edilebilir enerji 
kullanımı olanağını sunuyordu. Isı 
enerjisini mekanik enerjiye dönüş-
türen buhar makinesi, endüstrile-
rin yer bağımlılığını azaltırken nü-
fus fabrikaların yakın çevrelerinde 
yığılmaya başlamıştı. Buhar maki-
nesiyle çalışan lokomotifler ve ge-
miler kentlerin büyümesinin ar-
dındaki itici gücü teşkil ediyordu. 

19. yy. başlarında kömür tüketimi-
nin yan ürünü olarak havagazı kul-
lanımı başladı.

Havagazı, ilk doğal olmayan ay-
dınlatma kaynağıydı. Bu kay-
nak sayesinde kentlerin sokak-
ları aydınlanırken fabrikalarda 
daha uzun saatler üretim yapıla-
biliyor ve bedelini karşılayabilen 
kent sakinleri evlerini aydınlatıp, 
yemeklerini de pişirebiliyorlardı. 

Yüzyılın sonlarına doğru artık dev-
reye elektrik enerjisi girdi. 1880’li 
yıllarda Londra’da kurulan ilk sant-
ralle birlikte elektrik üretim mer-
kezleri ve dağıtım şebekelerinin 
temelleri atılmış oldu. Mekanik, 
kimyasal veya ısı enerjisinin dö-
nüştürülmesiyle elde edilen elekt-
rik enerjisi, pahalı altyapısı bir kez 
kurulduktan sonra en esnek, ko-
layca taşınıp, dağıtılabilen ve ısıt-
ma, aydınlatma ve güç sağlama açı-
sından en kullanışlı enerji formu 
idi. 

Elektrik şebekesinin gelişimi tek-
nolojik ilerlemelere hız kazandı-
rırken buhar makinelerinin yeri-
ni elektrikli motorlar alıyor; yer 
bağımlılığı daha da azalırken in-
sanların ve malların hareketlili-
ği artıyordu. Kent içindeki eri-
şim elektrikli tramvay hatlarıyla 
sağlanmaya başlamışken, kentler 
demiryollarıyla birbirlerine bağ-
lanıyor; erişim kolaylığı yeni fab-
rikaların kurulmasını ve yeni fab-
rikalar yeni kentlerin gelişimini 
sağlıyordu. Yaklaşık aynı zamanlar-
da petrolün kullanımı da başlamış-
tı. İçten yanmalı motorla çalışan 
otomobillerin sayısı arttıkça kent-
lerin sokakları caddelere dönüşü-
yor; büyüyen kentler bir taraftan 
yatayda genişlerken diğer taraftan 
elektrikli asansör sayesinde dikey-
de de gelişiyor ve yükseliyorlardı.

20. yüzyılın başlarına dek dün-
ya kömür bağımlısıydı ve kömür 

19. yy. başlarında 
kömür tüketiminin yan 
ürünü olarak havagazı 

kullanımı başladı. 
Havagazı, ilk doğal 

olmayan aydınlatma 
kaynağıydı.

Beylerbeyi 
Gazhane 
Binası, 
Kuzguncuk 
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üretiminin üçte ikisi gelişimleri 
besleyen elektrik enerjisinin üre-
timinde kullanılıyordu. Büyük pet-
rol rezervlerinin keşfedilmesinden 
sonra kömürün yerini petrol aldı. 
Büyük güç santrallerinin, ulusal 
ve uluslararası enerji nakil hatları 
ve dağıtım şebekelerinin inşası 20. 
yüzyıla damgasını vurdu. Enerji 
tüketimi en yüksek değerlere ulaş-
mıştı ve bu artan tüketimin temel 
sebebi, fosil yakıtların (kömür, pet-
rol ve doğalgaz) yanmasıyla elde 
edilen elektrik enerjisine olan tale-
bin artmasıydı. 

Yenilenemez 
Enerjilerden, 
Yenilenebilir 
Enerjilere
Kömürün 19. yy. endüstriyel gelişi-
minin ateşleyicisi olması gibi, ucuz 
petrol de 20 yy. ekonomik büyüme-
sinin temel aracı ve enerji kaynağı 
idi. Dünya Savaşları’ndan çıkan ül-
keler ve yerle bir olan kentler ucuz 
petrol sayesinde hızla yeniden in-
şa edildiler ve büyük bir hızla bü-
yüdüler. Ancak günlerden bir gün 
hayat durma noktasına geldi, çün-
kü o gün artık petrol yoktu. İlk ola-
rak 1973 ve sonrasında 1979 yılın-
da karşı karşıya kalınan enerji krizi 
fiziksel bir kıtlıktan ziyade eko-
nomik bir krizdi. OPEC’in uygu-
ladığı petrol ambargosu sebebiyle 

petrol varil fiyatının dört kat art-
ması petrol bağımlı ekonomileri 
ve kentleri felce uğratırken bir an 
için, kaynakların fiziksel olarak da 

tükenebileceği kaygısı baş gösterdi. 
Bu nedenlerledir ki, enerji arzın-
dan enerji tasarrufu ve verimliliği 
gibi enerji talebi yönelimli politika 
ve uygulamalara geçilirken alter-
natif enerji kaynaklarının arayışı-
na da gidildi. Ne var ki, bu kaygı ve 
bilinçlilik hali çok uzun sürmedi. 
Fiyatlar tekrar düştüğünde, ucuz 
petrol bolluğu içinde basiretsiz bir 
şekilde yüzülmeye devam edildi. 

80’lerin ortalarında yeni bir kriz 
daha yaşandı. Bu kriz ne petrol, 
ne de dolar kriziydi; yaşanan ener-
ji üretim ve tüketim süreçlerinden 
kaynaklanan, etkileri küresel ölçek-
te hissedilen ve varlığı hâlâ devam 
eden çevre kriziydi. 1986 baha-
rındaki Çernobil felaketi, nükleer 

Sultan Abdülaziz 
Döneminde Açılan

İzmir-Aydın 
Demiryolu

1979,
Los Angeles / 
ABD

İçten yanmalı motorla 
çalışan otomobillerin 

sayısı arttıkça kentlerin 
sokakları caddelere 
dönüşüyor; büyüyen 
kentler bir taraftan 
yatayda genişlerken 

diğer taraftan elektrikli 
asansör sayesinde 
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enerji risklerini gün yüzüne çıka-
ran acı bir deneyimdi. Dünyanın 
farklı noktalarında baş gösteren 
yerel çevre sorunları ise küresel öl-
çekte bir sorunu işaret ediyordu: 
Küresel ısınma ve iklim değişikliği. 
1990’lardan itibaren bilinen şudur 
ki, fosil yakıtları yakarak gerçekleş-
tirilen insan faaliyetleriyle salınan 
karbondioksit gibi sera gazlarının 
etkisiyle yeryüzü ısınıyor, ısındık-
ça küresel atmosfer bileşimi bozu-
luyor ve bu bozulmayla birlikte ik-
lim değişiyordu. 

İnsan yaşamını tehdit eden ve ön-
lem alınmadığı takdirde daha cid-
di boyutlarda tehdit edecek olan 
iklim değişimi ile ilgili temel so-
run, değişimin hızıydı. Hızla artan 
ve hızla gelişen insan faaliyetlerin-
den kaynaklanan etkiler doğanın 
adapte olabileceği, birlikte uyum 
içinde evrileceği doğal bir değişim 
sürecinden kat kat hızlı bir değişi-
me neden olmaktaydı. Bu nokta-
da atılacak en önemli adım karbon 
emisyonları miktarının, atmosfere 
salınma hızlarının azaltılmasıydı. 
Bunu yapabilmenin birincil yolu 
ise, fosil yakıt kullanımından vaz-
geçmekti. Kaldı ki, yapılan araş-
tırmalar yenilenme niteliği olma-
yan fosil kaynakların tükenmeye 
yüz tuttuklarını söylüyor, çok da 
uzun bir ömürlerinin kalmadığını 
ölçümlerle ortaya koyuyordu. Üç 
yüzyıl önce odun kıtlığı nedeniy-
le girilen fosil yakıt yolunun artık 

sonu görünüyor ve söz konusu iki 
sebep yeni bir büyük dönüşümün 
gerçekleşmesini zorunlu kılıyordu. 

Bu farkındalığın yaşandığı dönem-
lerde dünya ekonomisi bir yeniden 
yapılanma süreci içindeydi. Serma-
yenin küreselleşmesine bağlı ola-
rak şekillenen Yeni Dünya Düzeni 
sanayileşmeden sanayisizleşmeye, 
imalat endüstrisinden hizmet en-
düstrisine doğru bir geçiş üzerinde 
temelleniyordu. Son derece hızlı, 
yaygın ve etkili bir şekilde gerçek-
leşen gelişim ve değişimler aslında 
üçüncü büyük dönüşüme karşılık 
geliyordu.

Bugün gelinen noktada, üçüncü 
dönüşümün ve günümüz yeni en-
düstrilerinin temel hammaddesi 
ve nihai ürününün bilgi olduğu-
nu, hammadde ve pazara erişimin 
demiryolu ve karayolu ağları ve 
araçlarıyla değil bilgi otoyolları 

Dönüşümlerin bir 
enerji formundan 

başka bir enerji 
formuna geçişle birlikte 

gerçekleştiğinden 
hareketle, üçüncü 

dönüşümün 
yenilenemez enerji 

kaynaklarından 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarına doğru 

bir değişimi içerdiğini 
söyleyebiliyoruz.
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ağları ve donanımlarıyla sağlan-
dığını görüyor ve bilgi ve elektri-
ğin gerçek evliliğine şahitlik edi-
yoruz. Bu koşullar altında elektrik 
bağımlılığımız günden güne artı-
yor ve artan elektrik gereksinimi 
bugün hâlâ büyük ölçüde fosil ya-
kıtlardan karşılanıyor olsa da, uy-
garlık tarihindeki büyük dönüşüm-
lerin bir enerji formundan başka 
bir enerji formuna geçişle birlikte 
gerçekleştiğinden hareketle, üçün-
cü dönüşümün yenilenemez enerji 
kaynaklarından yenilenebilir ener-
ji kaynaklarına doğru bir değişimi 
içerdiğini söyleyebiliyoruz. Nite-
kim etrafa şöyle bir bakıldığında 
görülebilecek rüzgâr pervaneleri ve 
güneş panelleri yenilenebilir ener-
ji kaynaklarına geçişin sinyallerini 
veriyor. Bu geçişin ivme kazanarak 
tamamlanması açısından kentle-
rin üstleneceği rol ise büyük önem 
taşıyor. 

Fosil Kentlerden, 
Yenilenebilir 
Kentlere
Ekonomik faaliyetlerin büyük bir 
çoğunluğu, kentlerde gerçekleşi-
yor ve bu faaliyetlerin sürekliliği ve 
gelişimi, kuşkusuz kesintisiz enerji 
arzını gerektiriyor. Fosil yakıtlarla 

beslenen bilgi ve iletişim sistemle-
ri altyapı ağlarıyla sarılıp sarmala-
nan ve aynı zamanda birbirleriyle 
bağlanan kentler, fosil kaynakların 
tükeniyor olduğu gerçeği karşısın-
da savunmasız kalıyor.

Yeni Dünya Düzeni’nin baş ak-
törleri haline gelen kentlerin eko-
nomik varlıkları, küresel eko-
nomiye eklemlenme ve diğer 
kentlerle rekabet etme düzeyleri-
ne göre belirlenirken çevre kalitesi, 
iklim değişikliğine uyum ve daya-
nıklılık kentlere rekabet üstünlüğü 
sağlıyor. 

Birincil enerji kaynaklarının %75’i 
kentler tarafından tüketildiği gi-
bi, toplam sera gazlarının %80’i 
yine kentler tarafından atmosfere 
salınıyor. Bu istatistiksel değerler 

kentleri bir sorun alanı olarak öne 
çıkarmakla birlikte aslında kentle-
rin bir çözüm alanı olduklarını da 
işaret ediyor ve kentlerin fosil ya-
kıt bağımlılıklarından kurtulmala-
rı gerektiğinin altını çiziyor. 

19. ve 20. yüzyılın tüm kentsel ya-
pılanmaları, fosil yakıt bağımlılık-
ları nedeniyle fosil kentler olarak 
nitelendirilir; hızla büyüyen kent-
ler fosil yakıt ekonomisinin doğ-
rudan bir çıktısıdır. Kullanılabilir 
enerji makine ve endüstriyel sü-
reçleri biçimlendirdiği gibi kentleri 
ve kentleşme sürecini de şekillen-
dirmiş, kentsel gelişimin konumu, 
yönü ve yapısı üzerinde belirleyici 
etki yaratmıştır. Fosil makine ça-
ğının kentleri de makineleşmiş-
tir. Fabrikalar otomobil üretmiş ve 
kentler üretilen otomobillere göre 
planlanmıştır. Brasilia, Canberra 
ve İngiliz Yeni Kentleri gibi planlı 
ve sıfırdan inşa edilen kentler, fo-
sil hayallerin gerçeğe dönüştüğü 
kentlerdir. Büyük Londra Strate-
jisi, Kopenhag Parmak Planı, uy-
du kentler ve banliyöler fosil yakıt 
ekonomisi ve vaatleriyle hayata ge-
çirilen kentsel stratejilerdir. 

Çağın İtalyan Fütürizmi, Sovyet-
ler Birliği’nin Konstrüktivizmi, 

Canberra,
Avustralya

Ekonomik faaliyetlerin 
büyük bir çoğunluğu, 

kentlerde gerçekleşiyor 
ve bu faaliyetlerin 

sürekliliği ve gelişimi, 
kuşkusuz kesintisiz 

enerji arzını gerektiriyor.



Hollanda’nın De Stijl’i, Alman-
ya’nın Bauhaus’u, Uluslararası 
Modern Mimarlık Kongreleri Bil-
dirgeleri ve Amerikan stili gibi ta-
sarım hareketleri fosil yakıtlarla 
ateşlenen endüstriyel dönüşüm-
lere hayranlık göstererek ener-
ji yoğun teknolojiler aracılığıyla 
geniş kentsel yapı değişimlerini 
desteklemişlerdir.

Son derece açık olan şudur ki, top-
lumun mekânsal organizasyonu ve 
enerji kullanım biçimleri, kentle-
rin mekânsal yapıları ve enerji sis-
temleri arasında karşılıklı bir iliş-
ki mevcuttur; enerji arzı kentleri 
biçimlendirirken kentlerin formu, 
arazi kullanım örüntüsü, yoğunlu-
ğu ve yapılaşma düzeni gereksinim 
duyulan enerji türü ve miktarını 
belirler. İçinde bulunulan koşul-
lar, bugüne değin fosil yakıtlara 

bağımlı olarak işleyen ilişkilerin 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayanır şekilde yeniden kurulma-
sını gerekli kılıyor.

Böyle bir gereklilik nedeniyledir ki 
fosil kentlerden yenilenebilir kent-
lere doğru bir hareketin başladığı 

da görülüyor; kentlerin gelecek 
vizyonlarını %100 Yenilenebilir 
Enerji Kenti, Sıfır Karbon Kenti, 
Karbonsuz Kent gibi temalar oluş-
tururken hedeflere ulaşmayı sağla-
yacak dönüşümlere gidiliyor. Fakat 
söz konusu dönüşümler henüz kü-
çük adımlarla, yavaş yavaş ilerliyor. 

Doğal olayları elektrik enerjisi ve 
ısı gibi kullanılabilir enerjiye dö-
nüştüren teknolojiler sayesinde 
kentlerin kendi gereksinimlerini 
yerel kaynaklara dayalı olarak sağ-
layabilmeleri bugün teknolojik ola-
rak mümkün görünüyor. Ancak ey-
lemsizlik gösteren yapılı çevrenin, 
mevcut teknik ve sosyal altyapının 
ve enerji piyasalarının yenilenebi-
lir enerji teknolojilerini destekler 
şekilde dönüştürülmesi yenilikçi 
düşünce, yüksek bilinçlilik ve ka-
rarlılık gerektiriyor. 
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ETROPOLİS
Gelecekten bir şe-
hir. Teknoloji zirve-
de. Bir ütopik ülke 
ve distopik yaşam 
biçimi…

Burada her şey makine-insanlar-
la yürütülüyor. “Metropolis” adın-
daki şehirde iki sınıf insan yaşa-
maktadır: Şehirliler ve işçiler. Bu 
dünyanın ihtiyaçları ise devasa 
makine-insanlardan karşılanıyor. 
Bu makinalar işçiler tarafından ça-
lıştırılıyor. Fakat buradaki fark ma-
kinaları insanlar değil, makinalar 
insanları çalıştırıyor. “Babil kule-
leri”nde yaşayan yönetici elitler ve 
yerin altında “yukarıdakilerin” ra-
hatı için onlara enerji sağlayan, ka-
rın tokluğuna ölümüne çalışan “gö-
nüllü köleler…” Bu sayede şehirli 
insanlar, estetize edilmiş bir yaşam 
sürmekte. 

Yeraltındakilere karın tokluğuna 
dayatılan işkencelere ve olumsuz 

yaşam şartlarına itiraz eden bir ka-
dın lider Maria, yanlışlıkla “yukarı-
dakilerin” fantastik yaşam alanına 
girer. Yanında getirdiği “aşağı” ta-
bakanın çocukları ile “sınırı ihlal” 
etmiştir. Ve zevk-ü sefa içinde sa-
nat icra eden yönetici elitin varisi 
genç erkek Freder (Patron Freder-
sen’in oğlu) ve yanındaki asilzade-
leri göstererek “İşte Kardeşleriniz!” 
der. Der demez de güvenlikçiler ta-
rafından derhal “aşağıya” yollanır-
lar. Fakat Metropolis kentinin vâ-
risi Freder merak etmiştir. Kimdir 
bu kadın ve çocuklar. Takip eder. 
Kadın yeraltına iner. Manzara deh-
şet vericidir. Yukarı dünyada hayal 
bile edemediği gerçek dünya karşı-
sında şoke olmuştur. Kadın lider 
Maria’ya “aşık” olur. İşçilerin du-
rumunu anlayabilmek için kılık de-
ğiştirip aralarına katılır.

Yeraltı çalışanlarının Lideri Maria 
ve temsil ettiği kesimin karakte-
rinde ortaya çıkan ana fikir ise “uz-
laşma”dır. İşçilerle, yukarıdakilerin 

Beyin ve eller ancak aradaki bir kalp ile
bağlanabilir.

Enerjinin Film Hali

Metropolis

M
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bir araya gelebilecekleri, “Beyin 
ve eller ancak aradaki bir kalp ile 
bağlanabilir.” sözü ile çatışma-
cı değil, birleştirici bir yöntemi 
benimsemektedir.

Ne var ki kapısında “Davut Yıldı-
zı” bulunan patronun “danışmanı 
ve akıl hocası” mucit Rotwag tara-
fından üretilen ve Maria’ya benze-
tilen insan-robotunun Maria yeri-
ne geçip işçileri provoke etmesiyle 
isyan başlar. İşçiler makinaları par-
çalamaya başlıyorlar ancak “hırsla-
rından”, makinaları parçaladıkları 
zaman kendi şehirlerinin de yıkı-
lacağını ve çocuklarının da şehirde 
olduğunu unutuyorlar. Daha sonra 
çocuklarının öldüğünü hatırlayan 
işçiler bu defa “cadı avına” çıkıyor 
ve Maria’yı aramaya başlıyorlar. Bu 
sırada Maria, Freder (Patron Fre-
dersen’in oğlu) ve Josaphat (Pat-
ronun eski sağ kolu) çocukları kur-
tarmakla meşguller ve hepsini de 
kurtarıyorlar. İşçiler Maria yerine 
onun insan-robot kopyasını ya-
kalıyor ve onu yakıyorlar ve onun 
aslında bir robot olduğu gerçeğiy-
le yüzleşip afalladıkları bir zaman-
da da çocuklarının hayatta olduğu-
nu öğrenerek sakinleşiyorlar. Daha 
sonra olayların içyüzü açığa çıkıyor 
ve nihayet Maria’nın sözüne gelip, 
beyin (Patron) ve işçiler (eller), Fre-
der’in (devlet) arabuluculuğunda 
(kalp) birleşiyorlar.

Sonuçta, “Devlet herkesindir. O dü-
şünür siz yaparsınız. Sizin görevi-
niz emeğinizle bu devlete sahip çık-
maktır. Arada bir “kalp” olur da sizi 
uzlaştırırsa rahat rahat yaşarsınız. 
Siz çocuklarınızı unutursunuz ama 
biz unutmayız.” mesajı verilmekte-
dir. Avusturyalı-Alman yönetmen 
Fritz Lang’ın çektiği sessiz bilim 
kurgu filmi Metropolis, Alman ya-
pımıdır. Babelsberg Stüdyoları’nda 
çekildikten sonra 1927’de Weimar 
Cumhuriyeti’nin en güçlü döne-
minde gösterime girmiş. Çekimle-
ri 17 ay sürmüş ve 30 bini erkek, 
11 bini kadın figüran, 250 çocuk 
ve 50 otomobil kullanılmış. Hatta 
rivayet odur ki, Nazi’lerin, halkın 
farklı tabakaları arasında “kalp” ro-
lünü kullandığı ve Metropolis’teki 

fikirlerden de yararlandığı çeşitli 
kaynaklarda belirtilmektedir. 

Metropolis, sadece döneminin de-
ğil, tüm zamanların başarılı bilim 
kurgu yapıtlarından biridir. Yönet-
menin sanayileşmenin getirebile-
ceği sonuçları öngördüğü filmde sı-
nıf kavramına çok farklı yaklaşmış; 
bölünmüş toplumsal yapıyı, insa-
ni bir aşktan yola çıkarak, uzlaştır-
maya çalışmıştır. Dönemine göre 
mükemmel sayılabilecek bir şehir 
tasarımı vardır filmde ve kendisin-
den sonra gelen bütün bilim kur-
gu filmlerini ve hatta denilebilir ki 

günümüz şehir anlayışını derinden 
etkilemiştir.

Metropolis filmini diğer sinema 
eserlerinden ayıran en önemli fark, 
ayrıştırıcı değil birleştirici olma-
sı, kavgayı değil uzlaşıyı, anarşiz-
mi değil birlikte hareket etmeyi 
öngören yapımlar arasında yer al-
masıdır. Enteresandır ki 1927 yı-
lında bu konsepti tasarlayıp filmi 
üreten Fritz Lang ve Almanya ya-
pımı bu filmin o dönemde Türki-
ye’de komünist ve anarşist fikirler 
taşıyor gerekçesi ile yasaklanması-
dır. O günden bugüne ülkemizde 
maalesef ne sinema, ne de sanat 
adına uluslararası alanda ortaya 
çıkmış “tesadüfi” eserlerin dışında 
bir iş ortaya konulamamıştır. Ba-
tı, emperyalist ve sömürgeci anla-
yışına uygun olarak son derece fa-
şizan filmlere imza atmaya devam 
etmiştir.

Bunu yaparken de kendi devlet fel-
sefelerine uygun olarak sistemle-
rinin ve sömürü anlayışının deva-
mını sağlayacak “algı oluşturma”, 
“toplumu değiştirme”ye yönelik 
işlerle devlet destekli devasa pro-
düksiyonlarla sadece sinema sa-
lonlarına değil, en mahrem odala-
rımıza kadar girmektedir.

Avusturyalı-Alman 
yönetmen Fritz 

Lang’ın çektiği sessiz 
bilim kurgu filmi 

Metropolis, Alman 
yapımıdır. Babelsberg 

Stüdyoları’nda 
çekildikten sonra 
1927’de Weimar 

Cumhuriyeti’nin en 
güçlü döneminde 
gösterime girmiş.



Arabistanlı 
Lawrens
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları-
nın emperyal, paylaşımcı, sömür-
ge savaşları yani enerji üzerine hâ-
kimiyet kurma savaşları olduğunu 
düşündüğümüzde yapılan filmle-
rin de ana ekseninde ya da alt me-
tinlerinde tümüyle enerji meselesi-
nin olduğu görülecektir.

Çünkü enerji “güç” demektir!

İslam dünyası açısından baktığı-
mızda ise meselenin en can yakı-
cı tarafı buradadır. Batı’nın İslam 
dünyası üzerine artan yoğunluk-
ta saldırıya geçmesi, başta pet-
rol olmak üzere tüm servetleri-
ne göz dikmesi ile başlamıştır. 
Dönemin en güçlü iki islam dev-
leti; Hindistan’da Babür İmpa-
ratorluğu, Batı’da ise Osmanlı 
İmparatorluğu’dur.

İkisini aynı anda ortadan kaldıra-
mayacaklarını anlayan Batılı ülke-
ler, önce Osmanlı’yı Ruslarla sava-
şa soktular. Böylece Osmanlı’nın 
Ruslarla meşgul edilmesi sağlana-
rak Hindistan Babür İslam İmpa-
ratorluğu’na yardım etmesi engel-
lendi. Hindistan düştükten sonra 
ümmetin son sığınağı Osmanlı’nın 
da İngiliz casusu Lawrens’in ekti-
ği fitne tohumları ile içerden, Haç-
lı ittifakının dışardan saldırılarına 
maruz kalınca “cihad yorgunu” Os-
manlı çatırdamaya ve milliyetçilik 

akımları ile de dağılmaya başladı. 
Ne hazindir ki Hindistan’ı teslim 
alan İngilizler ilk vekâlet savaşları-
nı da o zaman başlatmışlar; Müs-
lüman Hintlileri ilk olarak Kut’ül 
Amare’de ve Çanakkale’de Osman-
lı’ya karşı kullanmışlardır. Nihaye-
ti, petrol bölgelerinin tamamına 
yakını İngilizlerin yüz yıllık plan ve 
projeleri ile Osmanlı’nın koruma-
sından çıkartılmıştır.

Hilafetin sona erdirilmesi, İngiliz-
ler ve Lawrens’in büyük rüyalarının 
gerçeğe dönüşmüş resmidir. Bu an-
lamı ile Arap Lawrens filmi, Batılı-
ların gerçek yüzünü İslam toplum-
larına gösterdiği işlerin özeti olan, 
çok büyük bir “prodüksiyon”dur. 

Arabistanlı Lawrens, İngilizlerin 

en önemli yönetmenlerinden bi-
ri olan David Lean filmografisinin 
en ünlü eseridir. Film, Osmanlı’ya 
karşı Arap coğrafyasındaki isyanın 
başlamasında önemli bir rol oyna-
yan İngiliz ordusu casusu Thomas 
Edward Lawrence’ın gerçek hikâ-
yesini anlatıyor. Lawrens’in anıla-
rından yola çıkarak 1962 yılında 
çekilen filmde Kuzey Afrika’da Mı-
sır genç bir teğmen olan Lawrence, 
bir teklif üzerine Arabistan’a göz-
lemci olarak gider. Zamanla böl-
gede yaşayan Bedevi aşiretlerini 
kışkırtarak ilk resmi adımını atar. 
Arabistan topraklarında artık İngi-
lizler operasyona başlamıştır. Os-
manlı Devleti’ne karşı kışkırtılan 
halkı, İngiliz ordusu ile işbirliğine 
zorlar ve Osmanlı Devleti’yle çatı-
şacağı bir savaşa sürükler. Sonuç 
malum… Petrol bölgeleri, Sina ya-
rımadası ve Filistin elden çıkmış 
Yahudi devleti İsrail’in kuruluşu-
nun temeli atılmıştır. Hilafet artık 
yoktur. Osmanlı dağıtılmış, Yusuf 
Kaplan Hocamızın deyimi ile “yüz-
yıllık uykuya” yatırılmıştır.

Batı ise 1469 yılında bir papazın 
gayr-ı meşru çocuğu olarak doğ-
duktan sonra kendisi de papaz olan 
Desidarius Aresmus’un fikirleri ile 

Birinci ve İkinci 
Dünya Savaşlarının 

emperyal, paylaşımcı, 
sömürge savaşları 
yani enerji üzerine 
hâkimiyet kurma 

savaşları olduğunu 
düşündüğümüzde 

yapılan filmlerin de 
ana ekseninde ya da alt 
metinlerinde tümüyle 

enerji meselesinin 
olduğu görülecektir.
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hayat buluyor; Hristiyan Avrupalı-
ların Antik Yunan ve Roma kültür 
ve sanatı ekseninde, ortak bir me-
deniyet ve düzen kurarak birlik ol-
malarını savunanlar, enerji merke-
zinde bir araya geliyor; kömür ve 
çelik üretimini birleştirerek “Avru-
pa Kömür ve Çelik Birliği’ni” kuru-
yorlardı… Daha sonraları Avrupa 
Birliği’ne dönüşen yapının fikrinin 
felsefi altyapısını Papaz Desidarius 
Aresmus’tur demek sanırız yanlış 
olmaz. 

Böylece, Müslümanlardaki tevhid 
akidesine rağmen birlik sağlana-
mayıp parçalanma devam ederken 
Hristiyan Batılılar Birliğini sağ-
lamış Amerika Birleşik Devletle-
ri (ABD) ve Avrupa Birliği’ni (AB) 
kurmuşlardır. 

İşte Batı bir araya gelip birleşirken 
İslam coğrafyasında şer’i hüküm-
lerle yönetilen topluluklar birer bi-
rer ortadan kaldırılıyordu. Hele ki 
asla sömürgeleştirilemeyen, İslam 
tarihinde önemli isimler, âlimler 
ortaya çıkarmış olan ve sekülerizm-
den etkilenmemiş Afganistan’da-
ki tüm İslami oluşumlar hile ile 
ortaya çıkarılıp; algı yönetimi ile 
imha ediliyor. Âdeta Afganistan 

yüzyıllarca kendisine gelemeyecek 
bir karanlığa itiliyordu.

Batı’nın tek korkusu gerçek İslam 
ve hilafetin yeniden inşası idi. Bi-
linçaltında bu korku öylesine yer 
etmişti ki, sahte halifeler ve sanal 
İslam devletleri kuruyor; sonra da 
dünyanın dört bir yanında ve ül-
kelerinde yetişmiş ve kendileri için 
tehdit olabilecek yeni nesil Müs-
lüman gençleri bir araya toplayıp, 
hem onlardan kurtulmak, hem de 
Müslümanları sindirmek için “or-
ganize işler” kurguluyorlardı. Son-

ra da onları avlamak ve yeni silahla-
rını denemek için koalisyon güçleri 
ile “av partileri” düzenliyorlardı.

Afganistan Üzerine; 
Hyena Road
Öyle ki Afganistan’ı işgale giden 
koalisyon ülkeleri arasında yer 
alan Kanada yapımı sinema filmi 
Hyena Road, Batı’nın bakışını en 
net şekilde bize anlatıyordu. Af-
ganistan’da bulunan Kanadalı as-
kerler ve bölge halkından toplam 
3 kişinin kesişen yolları filme ko-
nu edilmiştir. Taliban bölgesinde 
inşa edilecek bir köprünün inşaatı 
için oradan bulunan, inşaat ekibi-
ni korumakla görevli ekipten Ryan 
(Rossif Sutherland) öldürdüğü ki-
şilerin insan olduğunu aklına getir-
mekten özellikle kaçınan hayvani 
dürtüleri ile hareket eden bir kes-
kin nişancıdır. Ancak Ryan ve ekibi 
Taliban tarafından pusuya düşürü-
lüp esir alınır. Tanıştıkları eski bir 
mücahit olan Hayalet lakaplı adam 
(Neamat Arghandabi) sayesinde 

kaçmayı başarırlar. Dönüşlerin-
de Ryan, istihbaratçı Pete’e (Paul 
Gross) “Hayalet”ten bahseder. Pe-
te, Hayalet’le tanışmak konusunda 
ısrarcı olur. Hayalet gerilerde bırak-
tığı savaş günlerine geri dönmeyi 
hiç istemese de şartlar onu kendi 
iradesinin dışındaki yerlere sürük-
leyecektir. Ruslarla yapılan savaşı 
kazanan öncülerden biridir “Haya-
let”…Filmde onu bile kendi lehleri-
ne “devşirmeyi başarmışlar”dır.

İşte en gerçeğe yakın insaflı Batı-
lı bakış açısı budur: “Müslüman-
lar henüz tekâmülünü tamam-
lamamış ara formlardır. İnsan 
bile değillerdir.” Oysa onlara kim-
se ”Siz insan mısınız ve başkaları-
nın evinde ne işiniz var?” soruları-
nı soramıyor.

Libya Yalanları 
13 Saat: Bingazi’nin 
Gizli Askerleri
Gücünü petrolden alan ve Batı’ya 
kafa tutan Müslüman liderler ise 
Batı tarafından kara listeye alınıp, 
ya darbelerle derdest ediliyor; edi-
lemez ise toplumda kargaşa çıkartı-
lıp ayaklanmalar ile katlediliyordu. 
Özellikle Afrika’da Batılılara karşı 
Afrika Birliği’nin kurulmasına ve 

Gücünü petrolden alan 
ve Batı’ya kafa tutan 
Müslüman liderler 
ise Batı tarafından 
kara listeye alınıp, 

ya darbelerle derdest 
ediliyor; edilemez ise 

toplumda kargaşa 
çıkartılıp ayaklanmalar 

ile katlediliyordu.



Müslümanların bir araya gelebil-
mesi için yüzden fazla sinema fil-
minin yapımına -ki bunlardan en 
önemlileri Çağrı ve Ömer Muh-
tar’dır- destek olmuş olan petrol 
zengini Libya lideri Kaddafi’nin 
trajik ve Müslümanlar için utanç 
verici bir şekilde katledilmesinde 
yaşananların ve sonrasında Ameri-
kan Büyükelçisi’nin öldürülmesini 
ele alan 13 Saat: Bingazi’nin Gizli 
Askerleri filmi yine Batılı işgal ve 
katliamları haklı gösteren bildik bir 
yapım olarak karşımızda duruyor.

Transformers filmlerinin yönet-
meni Michael Bay, 2012 yılında Li-
bya’nın Bingazi şehrinde bulunan 
Amerikan üssüne yapılan saldırıyı 
ele alıyor. Gazeteci-yazar Mitchell 
Zuckoff ’un aynı adlı kitabından 
uyarlanan film, 12 Eylül 2012 tari-
hinde Libya’nın Bingazi şehrindeki 
Amerikan üssüne militanlarca ya-
pılan saldırı sonucu hayatını kay-
beden Amerikan Büyükelçisi John 
Christopher Stevens’ın kurtarıl-
ması için gönderilen özel kuvvet-
ler birliğinin etrafında şekilleniyor.

Film aksiyon anlamında Transfor-
mers serilerinin adeta devamı ni-
teliğinde olmasına rağmen oldukça 
taraflı ve propagandist bir senaryo-
ya sahip. Özellikle Türkiye Cumhu-
riyeti bayraklı tişört giyen karakte-
rin sürekli öne çıkartılması, namaz 
kılarken kenara bırakılan kalaşni-
kofları gözümüze sokar gibi gös-
termeleri ve ezana hakaretler. Her 
açıdan yapılan çekimler, adamların 
niyetini belli ediyor. Sizin seküler 
olmanızın da önemi yok. Müslü-
man “görünmeniz” bile sizi “karşı” 
safta görmelerine mani değil.

Ülkeye girip ortalığı karıştırabili-
yorlar, ülkeyi yağmalayabiliyorlar 
ve ülke kendisini müdâfaaya çalış-
tığında ise yine kendilerini iyi, işga-
le yeltendikleri ülkeyi kötü göste-
rebiliyorlar. Sadece onların yaşama 
hakkı var. AB(D) ve askerleri dile-
dikleri evi arıyor, karısına, kızına 
tecavüz ediyor, işkenceden geçiri-
yor; karınca ezer gibi Müslüman 
öldürüyor ve iyi taraf yine onlar 
oluyor. Yetmiyor, ülkenin seçilmiş 

meşru liderini alaşağı edip, halkı-
na linç ettiriyorlar; güzelim ülke-
yi dağıtıyor, paramparça ediyorlar, 
sonra da kimin öldürdüğü belli ol-
mayan elçileri üzerinden mağdu-
ru oynuyorlar. Hollywood eşittir 

Amerika demek, CIA demek. Çün-
kü yapılan filmler operasyonların 
adeta ete kemiğe bürünmüş halini 
andırıyor.

Önce Algı Oluştur, 
Sonra Vur Yeşil Bölge 
(Greezone)
Elinde petrolü olan ülkeler işgal 
edilmeye niyetlenildiğinde ön-
ce masa başında algı yönetimi 

tasarlanıp uygulanmaya başlıyor; 
sonra zemini oluşturulduğunda 
vurulması için koalisyonlar oluş-
turuluyor. Pakistan’dan sonra Irak, 
Saddam Hüseyin döneminde nük-
leer reaktöre kavuşmak için ya-
tırımlar yaptığı bir dönemde, İs-
rail’den kalkan uçakları Ürdün 
üzerinden geçmiş ve havada yakıt 
takviyesi yaparak Irak nükleer te-
sislerini daha yapımı başladığında 
vurmuş ve Batı böylece “olası teh-
didi” savuşturmuştu.

Derken kitle imha silahları yalan-
ları ile oluşturulan algı yönetimi 
ile İsrail’e karşı tehdit oluşturdu-
ğu gerekçesi ile İkinci Körfez Ope-
rasyonu ve Irak’ın geri dönüşü ol-
mayacak biçimde tuzla buz edilişi. 
Operasyon sonunda ABD’li yetkili-
lerin kendi ağızlarından yaptıkları 
itiraflarda da görüldü ki kitle imha 
silahları tehdidi tümüyle yalandı.

Usta yönetmen Paul Greeng-
rass’un yönettiği filmin senaryo-
su, Irak savaşında kaosun hüküm 
sürdüğü, hiç kimsenin birbirine 
güvenmediği, alınan her kararın 
beklenmedik sonuçlara yol açabile-
ceği karanlık günler üzerine kuru-
lu. ABD önderliğinde 2003 yılında 
Bağdat’ın işgali sırasında, tebli-
gat çavuşu Roy Miller (Damon) ve 

Elinde petrolü olan 
ülkeler işgal edilmeye 
niyetlenildiğinde önce 

masa başında algı 
yönetimi tasarlanıp 

uygulanmaya 
başlıyor; sonra zemini 

oluşturulduğunda 
vurulması için 
koalisyonlar 

oluşturuluyor.

Yeşil Bölge
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ordu müfettişlerinden oluşan ekip, 
Irak çölünde depolandığından kuş-
kulanılan kitle imha silâhlarını bul-
mak üzere görevlendirilir. Bubi tu-
zaklı bir bölgeden diğerine geçen 
askerler, ölümcül kimyevi madde-
lerin peşine düşerler. Ancak bunun 
yerine, görevlerinin amacını ta-
ban tabana değiştirecek bir örtbas 
olayı ile karşılaşırlar. Farklı amaç-
ları olan ajanlarca çevrilmiş olan 
Miller, yabancı topraklardaki gizli 
ve sahte istihbarat bilgilerinin ışı-
ğında, düşman bir rejimin yıkıl-
masına ya da istikrarsız bir bölge-
de savaşı tırmandıracak cevaplara 
ulaşmak zorundadır. Bu hararetli 
ve tehlikeli yerde, en zor bulunan 
silâhın, gerçeğin kendisi olduğunu 
keşfeder.

Amerikalıların ve İngilizlerin Irak 
meselesine bu denli eleştirel yak-
laşması ise oldukça manidar du-
ruyor. Amerika, dünyanın bir ye-
rinde durmaksızın operasyonlar 
yaparak, vekâlet savaşları yürüte-
rek, kendileri bizzat savaşarak ya 
da iç savaş çıkararak binlerce, mil-
yonlarca cana kıyıyor; ardından iyi 
Amerikalıların güya kötülerle mü-
cadele ettiği filmler yapıyorlar. Bu-
nun aslında bir tür sinemasal kan-
dırmaca ve algı yönetiminin bir 
parçası olduğunu görmekte olduk-
ça zor. Film aksiyonu çok fazla ve 
abartılı olmasına rağmen mekân 
gerçekçiliği, oyunculuk, renk, ışık, 
ses, müzik ve efektler o kadar et-
kili ki Amerikan karşıtı olanı bile 
ikna etmekte zorlanmıyor. Filmi 
izlerken bir müddet sonra eksen 

karakter ile özdeşleşip iyi Ameri-
kalı oluyor ve kötülerle savaşıyor-
sunuz. Ancak iyinin sanal ve fakat 

kötünün gerçek olduğunu bir müd-
det sonra kendinize geldiğinizde 
fark edebiliyorsunuz.

Derin Yara: Darfur 
Batı’nın yüzyıllardır sömürme-
ye ve köleleştirmeye doymadığı 

Afrika kıtasında Müslüman olduk-
ları halde birbirleri ile kıyasıya ça-
tıştırılan Sudan. Petrol bölgesi ve 
Hristiyanları çoğunlukta olduğu 
Güney Sudan’ı koparttıkları hal-
de durmak bilmeyen emperyalist 
sömürgeci güçlerin şimdiki hede-
finde ise Uranyum zengini Darfur 
bölgesi var. 2009- ABD, Kanada, 
Almanya, Güney Afrika ortak yapı-
mı olan Darfur filminin yönetme-
ni aynı zamanda senaristi de olan 
Uwe Boll.

Darfur bölgesinde yaşayan Araplar 
ile Arap olmayan Müslüman grup-
lar arasındaki bu savaşta binlerce 
kişinin öldüğü bir milyondan fazla 
kişinin de yerlerinden edildiği bil-
dirilmektedir. Dünyanın en fakir 
ülkelerinden birisi olan Sudan’da, 
çorak arazilerde yarı göçebe hayatı 
yaşayan ve Müslüman olan bu in-
sanların diğer Müslümanlar tara-
fından neden katledildiği tarihin-
deki gelişmeleri incelediğimizde 
daha net görebiliriz. Sudan’ın do-
ğal kaynakları araştırıldığında Dar-
fur bölgesinde uranyum kaynak-
ları bulunduğu ve bu kaynakların 
ABD ve İngiliz emperyalistlerinin 
kontrolünde bulundurulması için 
güney Sudan’da olduğu gibi Dar-
fur’da da yapay çatışmalar meyda-
na getirilerek kardeş, kardeşe düş-
man edilmiştir. Son üç buçuk yıldır 
şiddetlenen bu savaşta din, ırk, 
soykırım, etnik temizlik, isyancı, 
ayrılıkçı şiddet vs. doruk noktasına 

Darfur

Darfur bölgesinde 
yaşayan Araplar ile Arap 

olmayan Müslüman 
gruplar arasındaki 
bu savaşta binlerce 
kişinin öldüğü bir 

milyondan fazla kişinin 
de yerlerinden edildiği 

bildirilmektedir.



ulaşmış bulunmaktadır. Bugün 
Darfur’da 200 bin insanın ölümü-
ne, iki milyon kişinin de bölgeyi 
terk etmesine yol açmıştır. 

Gerçekçi sinema formatında bir 
nevi belgesel havasında çekilmiş 
olan Darfur filminin yapımcıları da 
enterasan: ABD, Kanada, Almanya, 
Güney Afrika. Bu bile çok şey anla-
tıyor. Garip ve biçare Müslümanlar 
hâlâ meselenin farkına varamadı-
lar. Elindeki petrolü vererek kur-
tulamıyorsun, altını, elması, uran-
yumu vererek de kurtulamıyorsun. 
Batılı ülkelerde yüzlerce nükleer 
santral olduğu halde enerji ihtiya-
cın için bir adet dahi santral ku-
ramıyorsun. Kurmaya kalktığında 
Pakistan gibi ülkeyi anarşi ve ka-
osa boğuyorlar, başınızı kaldırma-
ya fırsat dahi bırakmıyorlar. İşte 
bu tür yapımlardan dönemin ün-
lü oyuncularının rol aldığı Dünya-
nın Kaderi: orjinal adı ile The Chi-
na Syndrome…

Nükleer enerji kullanımının teh-
likelerine ve televizyon haberleri-
nin gücüne dikkat çeken bu 1979 
yılı yapımı gerilim filminin başrol-
lerinde Jack Lemmon, Jane Fon-
da ve Michael Douglas rol alıyor. 
Alternatif enerji kaynakları hak-
kında raporlar hazırlayan gazete-
ci Kimberly Wells (Jane Fonda), 
nükleer santralde bir kazaya tanık 
oluyor. Kazayı halka bildirmek is-
teyen Wells, kendini komploların 
içinde bulunca, kazayı istemeyerek 
de olsa gizli tutmak zorunda kalı-
yor. Bu ve benzeri onlarca nükleer 
kaza filmleri gelişmekte olan ülke-
lerin tepesinde Demokles’in kılıcı 
gibi asılı durmaya devam ediyor. 
Fakat kapitalist ülkeler bir taraftan 
da nükleer santral yapmaya devam 
ediyorlar.

Enerjiyle ilgili bir başka yapım ile 
son verelim. 2012 yılında Türk te-
levizyonlarından da yayınlanan ve 
yönetmenliğini J.J. Abrams, Eric 
Kripke’nin yaptıkları unutulmaz, 
fantastik ve distopik bir dizi olan 
Revolution’ın konusu ise elek-
tik enerjisinin kesilerek açıklana-
mayan bir sebepten ötürü dünya 

üzerindeki bütün teknolojinin 
durması üzerinedir. Elektriklerin 
kesilmesiyle bilgisayarlar çalışmaz, 
arabalar durur, tüm elektronik ci-
hazlar bir daha açılmamak üzere 
kapanır. Neler olduğunu bilen tek 
kişi Ben Matheson’dur, ancak du-
rumu düzeltebilmek için o da hiç-
bir şey yapamaz. 

Aradan 15 yıl geçer. Bu 15 yılda 
tabiat, “şehirlere bıraktığı alanla-
rı” geri almaya başlamış; Chicago 
yemyeşil olmuş; elektriksiz yaşa-
ma alışılmıştır. Devletler çökmüş, 
yönetim derebeylikleri andıran bir 
ortamda savaş lordlarının ve mi-
lislerin eline geçmiştir. Bu arada 
Ben Matheson ailesiyle birlikte sa-
kin bir hayat sürmektedir. Fakat 
sırları onu rahat bırakmayacaktır. 
Elinde elektronik cihazların tekrar 
çalışmasını sağlayan bir “şey” var-
dır ve bu şey yüzünden güç odak-
larının hedefi olacaktır. Bu arada 
tüm bu olaylardan sonra birbir-
lerinden kopan arkadaşlar, sevgi-
liler, aileler sevdikleriyle yeniden 

bir araya gelebilmek için mücadele 
etmektedirler.

Sonuçta yukarıda anlatmaya ve ir-
delemeye çalıştığımız yapımların 
tamamı yabancı ve moda deyim-
le aynı zamanda ticari kaygısı da 
olan yapımlar. Ve bütünüyle aksi-
yoner işler. Bizim yaptığımız şey 
ise her şeye rağmen ortaya konan 
işleri değerlendiren reaksiyoner ta-
vır koymaktan ibaret. Kurtlar Va-
disi Irak filmi ile yaptığımız şey de 
bu. Oysa aksiyoner işlere imzalar 
atılması gerekiyor. Tabiat roman-
tizmi ile varabileceğimiz yer aynı 
kısır döngünün içerisi. Batılı mu-
hataplarımız ise sinemanın kültü-
rel taşıyıcılığının yanında ticari bo-
yutu ile de bizi çepeçevre kuşatmış 
durumdalar.

Ülkemiz insanı sığ politik çekişme-
ler ve dini tartışmalardan kültür ve 
sanat alanına doğru çekilmeli. Ya-
şadığımız travma aslında köylülü-
ğümüzü devam ettirme ısrarı ve 
şehirli olmamaya karşı tavır koy-
manın sonuçları diyebiliriz.

Geldiğimiz noktada kültür ve sa-
nat politikaları karşımıza çıkıyor. 
Ulusal çapta düzenlenecek olan bir 
Milli Kültür ve Sanat Kurultayı bu 
ülkenin önünü açacak yegâne çıkış 
kapısı olacaktır.

Benim asıl merak ettiğim şey, Met-
ropolis’in yönetmeni Fritz Lang’ın 
muhatabı  kendi toplumu değil de 
İslam toplumları olsaydı ortaya na-
sıl bir yapım çıkardı?  

Bizim yaptığımız 
şey ise her şeye 

rağmen ortaya konan 
işleri değerlendiren 

reaksiyoner tavır 
koymaktan ibaret. 

Kurtlar Vadisi Irak filmi 
ile yaptığımız şey de bu.

‹ 114 115 ›ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2018-11 SİNEMANIN ORTA YERİ ŞEHİR



Şehir ve Enerji
Faruk ERÇETİN



Yüzlerin İnce 
Lifinde Korku
İlk teksif harbin kazdığı çukurlara 

Adım başında ğöğsü parçalanmış gözleri hâlâ canlı bir ceset

Enerji geliyor elektrik kaynıyor sulardan 

Toprak insan 

Karmaşık soru bir çabuk cevap

Kimbilir nasıl çikilotalarını yarıda bırakacaklar 

İki ucundan da elleri ısırmış 

Bütün kan rezervleri boşalmış damarlar 

Yalnız kalmış

Şimdi koşacak meydanları kim 

Asırlardır söylenen bir isyan susacak nasıl 

Kendini ara bul getir şiddetle kucaklaşalım 

Dudağımın altına koy adını 

Uluslararası çınlayalım çölden ormandan 

Uçurum başlarından kumsallardan 

Adımıza hazırlanmış bir mesaj olmalı 

Ağzını aç ağzını kapa 

Gözünü aç 

Toprağa bak 

Bir de insana

Hayat enerjilerinin sokağımızda koştuğu bir mahalledeyiz

Evimizden el etek çekilmiş 

Durmuş insan çok akıllanmışsa eşya 

Deniz bu sancıyla kabuk bağlayacak çalkalanaraktan

Halkın yaşamak marşını dinle 

Kafiyeleri dünyanın o son ilerleme kitabı 

Alınlarında ise saçlarına yakın bir iz 

Cemaatın ayakları biçiminde 

Ondört asır önce gergeflenmiş 

Halılar kilimler renginde hasır mühürler

Nasıl kullanırlar yüzlerinin ince liflerini böcekler 

Sanki bunlar 

Toprağın başında duran insanlar 

Binlerce ayıyı birarada görmüşler

Dehşet an meselesi 

Tuzağa ramak kalmış 

Ahret kıl payı

Şimdi yüzlerin ince lifleri kımıldıyor 

İşte bir memnunluk tümseği 

Sonra bunun süreği ve zaman geldi 

Korkulu bir mutluluk tırmanıyor 

İklimleri

~ Cahit ZARİFOĞLU ~
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ŞEHRİN ENERJİSİNİ AKILLI KULLANMA

MAKALE

Dilek TUNÇ

Gayrimenkul Satış Danışmanı



nerji, maddede var 
olan, ısı ve ışık şek-
linde ortaya çıkan 
güçtür. En temel 
enerji kaynakları-
mız olarak elekt-

rik, su, güneş, kömür ve petrol 
sıralanabilir.

Petrol için ödenen döviz mikta-
rı ekonomimiz için ağır bir yük-
tür. Türkiye’nin enerji ithalatı fa-
turası geçen yıl bir önceki yıla göre 
yüzde 28,2 azalarak 27 milyar 155 
milyon 187 bin dolar oldu. Petrol 
fiyatlarında son yıllarda yaşanan 
düşüşle birlikte Türkiye’nin ener-
ji ithalatı faturası da azaldı. Dış 
ticaret istatistiklerine göre, Tür-
kiye’nin geçen yılki toplam ithala-
tı 198 milyar 601 milyon 934 bin 
dolar oldu. Bu ithalatın, 27 milyar 
155 milyon 187 bin dolarlık bölü-
mü, 27’nci fasıl olarak adlandırılan 
“mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
bunların damıtılmasında elde edi-
len ürünler, bitümlü maddeler, mi-
neral mumlardan” oluştu. Böylece, 

Türkiye’nin 2015’te 37 milyar 843 
milyon 294 bin doları bulan enerji 
ithalatı, geçen yıl yüzde 28,2 azala-
rak 27 milyar 155 milyon 187 bin 
dolara düştü. Türkiye ekonomi-
sinin daha güçlü hale gelebilmesi 

için, enerjinin ekonomik tüketi-
mine her bireyin özen göstermesi 
gerekmektedir. Ayrıca, enerji mik-
tarının yeterli oranda olmaması 
ve zaman zaman enerji akışların-
da problemler yaşanması da hem 

Enerji, maddede var olan, ısı ve ışık şeklinde ortaya çıkan 
güçtür.

E
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ülke ekonomisini hem de günlük 
yaşamımızı olumsuz etkilemekte-
dir. Bu yüzden enerjinin etkin bir 
şekilde kullanılması günden güne 
önemli bir hal almıştır. 

Peki enerji tasarrufunu sağlayabil-
mek için nereden başlanmalıdır? 
Bu sorunun cevabı tabii ki ailedir. 
Çünkü bir toplumda diğer kaynak-
larda olduğu gibi enerji kaynakla-
rının kullanımı ve tüketiminde de 
en etkin rol oynayan tüketici aile-
dir. Sağlıklı, rahat, temiz ve etkin 
bir ev ortamının oluşturulabilme-
si için yürütülen ısınma, aydınlat-
ma, temizlik, kişisel bakım, sos-
yal hayat vb. gibi çeşitli faaliyetler 
için aileler enerji kaynaklarını 

kullanmakta ve buna bağlı olarak 
her ay bütçelerinden binlerce lira 

harcamaktadır. Evde toplam ener-
ji kullanımının yaklaşık %40’ı sı-
cak su sağlama, yiyecek hazırlama 
ve pişirme, bulaşık yıkama, çama-
şır yıkama, aydınlatma, kişisel ba-
kım, eğlenme, dinlenme ve iletişim 
gibi faaliyetler, %60’ı da konutun 
sahip olduğu özellikler ile ilişkili-
dir. Özellikle konutlarda tüketilen 
enerjinin toplam enerji tüketimi-
nin yaklaşık 1/3’ü oranında olduğu 
dikkate alınırsa bu alanda yapıla-
cak tasarrufun hem aile açısından 
hem de çevre açısından önemi or-
taya çıkmaktadır. 

Tüketici olarak tabir edebileceği-
miz biz bireylerin daha eğitimli 
ve bilinçli hale gelebilmesi için iki 
paydaş bir araya gelmelidir. Bun-
lardan biri devlet (özellikle yerel 
yönetimler) diğeri ise sivil toplum 
kuruluşlarıdır. Devlet, sivil top-
lum kuruluşlarıyla bir araya gele-
rek projeler üretirse, projeler hem 
ivedilikle hem de daha etkin bir şe-
kilde hayata geçirilebilecektir. Akıl-
lı şehirlerin inşası, hem toplumdan 
sağlanan tasarruflar hem de akıllı 
şehirler için çalışacak olan profes-
yonellerle olacaktır. 

Gelecek odaklı, modern ve ya-
şam kalitesi yüksek akıllı şehirler 
oluşturmak ve aynı zamanda ülke 

Evde toplam enerji 
kullanımının yaklaşık 

%40’ı sıcak su sağlama, 
yiyecek hazırlama 
ve pişirme, bulaşık 

yıkama, çamaşır 
yıkama, aydınlatma, 

kişisel bakım, eğlenme, 
dinlenme ve iletişim 

gibi faaliyetler, %60’ı da 
konutun sahip olduğu 
özellikler ile ilişkilidir.

Akıllı Ev 
Sistemi

Dünya’nın
Akıllı 

Şehirlerinden
Barcelona



refahını artırmak için teknolojinin 
tüm olanaklarından yararlanmak 
gerekmektedir. Özellikle yerel yö-
netimler, üstlendikleri bu önem-
li rolü en iyi şekilde yerine getire-
bilmek için ekonomik, teknolojik 
ve sosyolojik şehir yaşamına akıllı 
gelecek tasarımlarla entegrasyonu 
gerçekleştirmek durumundadır. 

Dünyada nüfusun şehirlere kay-
masıyla birlikte artan hava kirliliği, 
enerji kaybı, trafik sıkışıklığı, atık 
sorunu gibi problemlerle yerel yö-
netimler karşı karşıya kalmaktadır. 
Günden güne azalmakta olan kay-
naklarımız, yükselen hayat tarzı-
mıza ve hatta temel ihtiyaçlarımı-
za cevap verememeye başlamıştır. 
Bu yüzden tasarrufu ve enerji ve-
rimliliğini arttıran akıllı şehirle-
re ihtiyaç duyulmaktadır. Yeşil ve 
akıllı binalara, yenilenebilir ener-
ji kaynaklarına, internetle entegre 
olan akıllı enerji çözümlerine, daha 
akılcı iletişim ve bilişim teknoloji-
lerine duyulan ihtiyaç artmaktadır. 
Bütün bu teknolojiler ve yeni sis-
temler ne derece hayatımızda var 
olabilir?

1. Akıllı Bina 
Sistemleri
Her ne kadar ev aletleri akıllı olarak 

nitelendirilmese de 20. yüzyılın 
başlarında ilk elektrikli süpürge ile 
vakum icat edildi. 1960’lı yıllarda 
ise alışveriş listelerini hesaplayan, 
bina sıcaklığını kontrol eden ve 
elektrikli ev aletlerini açıp kapatan 
teknoloji insanlığın kullanımına 

sunuldu. 1990’lı yıllara gelince da-
ha çok yaşlılar için acil uyarı sis-
temleri geliştirildi. 2000’li yılların 
başında maliyetlerin azalmasıy-
la birlikte akıllı bina sistemlerine 
olan ilgi iyice arttı. Günümüzde ise 
akıllı bina sistemleri insan hayatı-
nı kolaylaştıran, gereksiz zaman 
kaybı gibi görülen birtakım işle-
ri, hızlı ve kolay bir şekilde yapan 
akıllı sistemler aynı zamanda kişi-
lerin güvenliğini de yüksek oran-
da sağlamaktadır. Geliştirilen oto-
masyon uygulaması, kullanıcıların 
ev içerisindeki cihazları temassız 
bir şekilde kontrol etmelerine im-
kân tanımaktadır. Bu sistemler-
de kişinin hareketleri kameralar 
sayesinde görüntü işleme tekniği 

Yeşil ve akıllı binalara, 
yenilenebilir enerji 

kaynaklarına, internetle 
entegre olan akıllı enerji 

çözümlerine, daha 
akılcı iletişim ve bilişim 
teknolojilerine duyulan 

ihtiyaç artmaktadır. 
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kullanılarak yapılmıştır. Akıllı bi-
na sistemleri mühendislik, sanat, 
oyun ve eğitim gibi birçok alanda 
etkili bir şekilde kullanılmaktadır. 
Akıllı temassız hareketin dışında 
kontrol kartı, kumanda, telefon vb. 
gibi araçlarla ev sistemleri kontrol 
edilmektedir. Konutta akıllılığın 
getirdiği bazı olumsuz durumlar 
da söz konusudur. Bu olumsuz-
luklardan bir çoğu, sistemin enteg-
re bir yapıya sahip olmamasından 
kaynaklanan sorunlardır. Ayrıca 
sistemlerdeki teknik yetersizlikler, 
bakım ve tamirin uzman gerektir-
mesi, herhangi bir problemin han-
gi üreticinin sorunu olduğunun 
anlaşılmaması vb. olumsuzluklar 
da yaşanmaktadır. Bu yüzdendir ki 
evlerde kullanılacak olan sistemle-
rin kullanıcı dostu olması, belli bir 
yaştaki ve zekâ seviyesindeki kişi-
lerin rahatça faydalanabileceği sis-
temler olması gerekmektedir.

2. Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının 
Kullanımı
Küresel ısınmanın ve kullanılmak-
ta olan fosil enerji kaynaklarının 
tükenmek üzere olması sebebiy-
le alternatif enerji arayışları hızla 

sürmektedir. Temiz enerji kaynak-
larını kullanmanın avantajları, her-
hangi bir enerji hammaddesinden 
bağımsız olmak, doğal afetlere kar-
şı güvenli olması, enerji kaynağı-
nın çeşitlendirilmesi ve merke-
zi enerji üretiminden kurtulmak 
olarak sıralanabilir. Sınırsız ve so-
rumsuzca enerji tüketiminin ye-
rini, bilinçli, çevreye duyarlı ve ih-
tiyacı karşılamaya yönelik enerji 
kullanımı almaya başlamıştır. Tüm 
dünyada olduğu gibi enerji, Türki-
ye için de en önemli stratejik konu-
lardan biri haline gelmiştir. Türki-
ye, petrol ve doğalgaz konusunda 
dışa bağımlılığını sürdürmektedir. 
Bu yüzden öncelikle Türkiye yeni-
lenebilir enerji politikalarını gün-
cellemeli ve elinde mevcut olan 
çok değerli yenilenebilir enerji kay-
naklarından mümkün olduğu ka-
dar faydayı nasıl elde edebilece-
ğini düşünmelidir. Şu an Türkiye 
yenilenebilir enerji kaynakları ara-
sında en çok hidroenerjiden ya-
rarlanmaktadır. Oysaki ülkemizin 
jeotermal kaynak potansiyeli ol-
dukça yüksektir. Jeotermal kay-
naklardan ısınma ve elektrik üre-
timi amacıyla yararlanmak, enerji 
ihtiyacımızın büyük bir bölümünü 
karşılamamızı sağlayacaktır. 

Ayrıca, ülkemiz yıl içindeki güneş-
lenme süreleri bakımından birçok 
ülkeden daha avantajlı konum-
dadır. Bu da Türkiye’nin güneş 
enerjisi kullanarak elektrik ener-
jisi üretmesine imkân vermekte-
dir. Türkiye’nin bu büyük güneş 

Temiz enerji 
kaynaklarını 

kullanmanın avantajları, 
herhangi bir enerji 
hammaddesinden 
bağımsız olmak, 

doğal afetlere karşı 
güvenli olması, 

enerji kaynağının 
çeşitlendirilmesi 
ve merkezi enerji 

üretiminden kurtulmak 
olarak sıralanabilir.



enerjisi potansiyelini değerlendi-
rebilmesi için bu konudaki bilimsel 
çalışmalara daha fazla önem ver-
mesi ve daha fazla bütçe ayırma-
sı gerekmektedir. Öncelikle buna 
mikro boyutta önem verilerek baş-
lanabilir. Evler ve diğer kuruluş-
lar sıcak su elde etmek için güneş 
enerjisinden yararlanmaya teşvik 
edilmelidir. 

Türkiye bir tarım ülkesi olduğun-
dan, tarımsal atıklar, yağ atıkları 
ve evsel bazı atıklar sayesinde bi-
yolojik yakıt elde edebilir. Biyoküt-
le enerjisini görmezden gelmemek, 
hem tarımsal ve evsel atıklarımızın 
değerlenmesini sağlayacak hem de 
ısınma ihtiyacımızın çoğunu karşı-
layarak doğalgaza bağımlılığımızı 
azaltacaktır. Uzun vadeli düşüne-
rek yüksek maliyet göze alınma-
lı ve gelecek kuşakların enerji ko-
nusundaki dışa olan bağımlılığı en 
az seviyeye getirilmelidir. Ayrı-
ca hidrojen enerjisi “21. yüzyılın 
enerji taşıyıcısı” olmaya en bü-
yük adaydır. Türk bilim adamla-
rı ülkemiz sularından hidrojen el-
de etmek için çalışmalar yapmalı 
ve 21. yüzyılın gerektirdiği tekno-
lojiden ülkemizin de yararlanması 
sağlanmalıdır. 

Doğa, tüm insanların çevreye za-
rar vermeden konforlu yaşam 

düzeyini yükseltmesine yetecek 
kaynaklara ve olanaklara sahiptir. 
Doğadan aldığımız kadar, yine do-
ğaya kazandırmak koşulu ile den-
geyi bozmazsak, çevreden aldığı-
mızı yararlandıktan sonra yine aynı 
özellikte geri verirsek, doğal den-
genin kurulmasına imkân ve za-
man bırakırsak, doğa kendi kendi-
ni yenileyebilir. Yenilenebilir enerji 
kullanımı, enerji kaynaklarında çe-
şitliliği arttıran, azalmakta olan fo-
sil kaynakların yerini alabilecek, 
fosil yakıtların yerine kullanılarak 
hava kirliliği-sera gazı sorunları-
na çözüm getirecek bir seçenek-
tir. Bu nedenle yenilenebilir enerji 

Yenilenebilir enerji 
kullanımı, enerji 

kaynaklarında çeşitliliği 
arttıran, azalmakta 

olan fosil kaynakların 
yerini alabilecek, 

fosil yakıtların yerine 
kullanılarak hava 
kirliliği-sera gazı 

sorunlarına çözüm 
getirecek bir seçenektir.

Biyo Enerji 
Santrali
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kaynaklarının kullanımı çok büyük 
önem arz etmektedir. 21. yüzyıl 
dünyasının küresel ısınmadan kur-
tulmasının ve temiz bir atmosfere 
sahip olabilmesinin en önemli yol-
larından biri yenilenebilir enerji 
kaynaklarını kullanmaktır.

3. Katı Atık Yönetimi
Dünya nüfusunun hızla artma-
sı, tüketim maddelerinin çeşitlili-
ği ve tüketim alışkanlıklarının de-
ğişmesi büyük bir atık sorunuyla 
karşı karşıya kalmamıza sebep ol-
maktadır. Atık sorununun etkin 
bir şekilde çözülebilmesi için yeni 
teknolojilerin kullanımının yay-
gınlaşması gerekmektedir. Ay-
nı zamanda önemli bir ekonomik 
değere sahip olan kentsel katı atık-
lardan geri dönüşüm sayesinde ya-
rarlanılmalıdır. Belediyeler tarafın-
dan oluşturulacak olan iyi bir katı 
atık yönetim modelinin esası, ka-
tı atığı bir an önce halkın gözünün 
önünden uzaklaştırarak boş bir ala-
na atmak değil; onu ekonomik bir 
kaynak olarak görüp, maddi ola-
rak hem yerel hem de ulusal ölçek-
te ekonomiye katkı yapması için 
gerekli işlemlerden sonra çevreye 
en uyumlu bertaraf yöntemleri ile 
uzaklaştırılmasını sağlamaktır. 

Kentsel katı atıklardan ener-
ji üretimi de bu modelin en 
önemli ögesini oluşturmakta-
dır. Kentsel katı atıklardan ener-
ji elde ederek aynı zamanda 

karbondioksit emisyonlarını azal-
tarak çevreye fayda sağlanmakta-
dır. Kentsel katı atıklardan sağ-

lanan enerji özellikle lokal enerji 
ihtiyacını karşılamada büyük bir 
öneme sahiptir. Kentsel katı 

atıklardan enerji üretimi değişen 
dünya şartlarıyla artık gelişmiş ül-
kelerden sonra gelişmekte olan ül-
kelerin de gündemine girmiştir. 
Gelişmekte olan ülkeler açısından 
bu alanda yapılacak yatırımların 
sağlayacağı önemli bir fayda da, ya-
ratacağı istihdamdır. 

4. Akıllı Şebekeler
Akıllı şebekeler kavramı, verimli 
ve güvenilir enerji temini için bilgi 
teknolojileri ve haberleşme sistem-
leri kullanımıyla birlikte elektrik 
üretim, depolama, tüketim ile da-
ğıtım ve iletim sistemlerinin esnek 
kontrolünü hedefler. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarının entegrasyonu 
dağıtım şebekeleri için önemli bir 
husustur. Örneğin bazı Avrupa ül-
kelerinde birkaç şebeke bölgesin-
de yenilenebilir enerjilerden belli 

Akıllı şebekeler kavramı, 
verimli ve güvenilir 

enerji temini için 
bilgi teknolojileri ve 

haberleşme sistemleri 
kullanımıyla birlikte 

elektrik üretim, 
depolama, tüketim 
ile dağıtım ve iletim 
sistemlerinin esnek 

kontrolünü hedefler.

Akıllı 
Şebeke 
Yapısı



zamanlarda şebeke ihtiyacının yüz-
de 100’ünden fazla elektrik üretil-
mektedir. Orta ve alçak gerilim da-
ğıtım sistemlerinde, akıllı şebeke 
teknolojileri ile çok yönlü işletilen 
dinamik şebekeler oluşmaktadır. 
Elektrik piyasasının değişen arz ve 
tüketim kalıpları, dağıtım ağı ope-
ratörlerine yeni sorunlar getirebi-
lir. Sadece işletme yönetimi opti-
mize edilerek arz kalitesi ve verimi 
yükseltilebilir, kayıplar azaltılabi-
lir. Bu da bilgi teknolojileri sistem-
lerinin, ekipmanların (örn. trafo, 
şalt tesisleri) ve dağınık enerji üre-
timi ile tüketicilerin akıllı bir şekil-
de ilişkilendirilmesini şart koşabi-
lir. Enerji firmalarında maliyetleri 
azaltmak, iş süreçlerini etkin hale 
getirmek, şebeke yönetiminde iş-
letme güvenliğini yükseltmek ve 
kullanıcının hizmet kalitesini iyi-
leştirmek için optimizasyonlar ka-
rarlılıkla devam ettirilmelidir

Sonuç olarak akıllı kentler, gerçek 
zaman verilerini kullanarak anında 
müdahale ile yaşam kalitesi yük-
sek, güvenli, kaynaklarını etkin 
kullanan, sürdürülebilir kentlerdir. 
Hızla kentleşen dünyada kaynak-
ların etkin ve verimli kullanımının 
teknoloji yardımıyla gerçekleştiril-
mesine destek veren akıllı kentler 
yaklaşımının, özellikle gelişmiş ül-
kelerde farklı uygulamalarla hızla 
yaygınlaştığı görülmektedir.

Özellikle kentsel nüfusun yoğun-
laştığı metropoliten kentlerde, ye-
rel yönetimlerin kısıtlı kaynakların 
etkin kullanımında ve yaşam kali-
tesinin artırılmasında gerekli tek-
nolojileri kullanarak akıllı kentler 
yaklaşımını uygulamaları, sürdü-
rülebilir bir dünya yaratılmasında 
önem taşımaktadır. Kent yönetim-
leri açısından mevcut durumu de-
ğiştirmek, dönüşmek elbette ko-
lay değildir. Akıllı kent girişimleri, 

geniş bir koordinasyon, maddi ve 
manevi destek mekanizmalarını 
gerektirmektedir.

Yönetişim sistemleri, sosyal hiz-
metler ve kamu güvenliği ile çev-
resel etki sistemlerinden trafik 
yönetimine kadar geniş bir ölçek-
teki uygulamaları içeren vatan-
daş odaklı hizmetlere yapılan akıllı 
kent yatırımlarının geri dönüşü-
nü somut olarak ortaya koymak 
önemli bir mücadele alanıdır. An-
cak tüm bu zorluklar, akıllı bina 
sistemleriyle elde edilecek ekono-
mik ve sosyal faydalarla karşılaştı-
rıldığında göze alınabilir düzeyde 
görülmektedir.

2000’li yıllardan itibaren Türki-
ye’de de akıllı kentlere yönelik ola-
rak bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
yaygınlaştırılmasına destek verildi-
ği ve çeşitli düzeylerde politika ve 
stratejilerin geliştirilmeye başladı-
ğı görülmektedir. Ulaşım, kentsel 
hizmetler, Kamu Hesapları Bilgi 
Sistemi (KBS) ve Coğrafi Bilgi Sis-
temi (CBS), enerji verimliliği gibi 
alanlarda stratejiler ve eylem plan-
ları temelinde çeşitli düzenlemeler 
yapılmış ve bunlar içinde önerilen 
bazı uygulamalar hayata geçiril-
miştir. Ancak, bu uygulamaların 
Türkiye’de istenen ölçüde yaygın-
laşamaması nedeniyle, akıllı kent 
çözümlerinin sağladığı ekonomik 
ve sosyal faydalardan henüz yeteri 
kadar yararlanılamamaktadır. Akıl-
lı kent politikasının, stratejisinin, 
hedeflerinin ve eylemlerinin belir-
lenmesi, paydaşların katılımının 
artırılması, gerekli düzenlemelerin 
yapılması ve gerek duyulan yöneti-
şim modellerinin hayata geçirilme-
si, akıllı kent çözümlerinin hızlı ve 
etkin bir şekilde Türkiye’de yaygın-
laşmasına katkı sağlayacaktır. 

Akıllı kentler, gerçek 
zaman verilerini 

kullanarak anında 
müdahale ile yaşam 

kalitesi yüksek, güvenli, 
kaynaklarını etkin 

kullanan, sürdürülebilir 
kentlerdir.

Kaynaklar
1. http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/4d80501391dab81_ek.pdf?dergi=Cagdas%20Yerel%20Yonetimler%20Dergisi
2. http://www.emo.org.tr/ekler/a093d729036a5bd_ek.pdf
3. http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/File.php?Doc_ID=4129&ses=
4. https://www.csb.gov.tr/db/antalya/editordosya/EntegreAtikYonetimPlanHazirlamaKlavuzu.pdf
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oğal kaynakların hız-
la tükendiği dünya-
mızda kendini zo-
runlu olarak trend 
haline getirmiş bir 
kavram olan ‘’sür-

dürülebilirlik’’ enerjinin sürdürü-
lebilirliği ile daha doyurucu, somut 
ve anlamlı bir kavram haline gel-
miştir. Sürdürülebilir enerji kay-
naklarına yönelmenin en belirgin 
ve önemli sebepleri kaynakları ve-
rimli kullanmak, doğayı koruya-
rak gelecek nesillere yaşanabilir bir 
çevre bırakmak, bağımsız enerji 
kaynakları oluşturmak ve böylece 
dışa bağımlılığı ve tehditleri en aza 
indirmek olarak sıralanabilir. Ener-
jide sürdürülebilirliğin sağlandığı 
en uygun yöntem ise yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının kullanımı-
dır. Yenilenebilir enerjiyi ise “do-
ğal kaynaklardan elde edilebilen 
ve kendini sürekli yenileyebilen bir 
enerji kaynağı” olarak tanımlamak 
mümkündür. 

Yenilenebilir enerji dünya elekt-
rik üretiminde de önemli bir yere 

sahiptir. Toplam küresel elektrik 
üretiminin %23,7’si yenilenebilir 
kaynaklardan elde edilmektedir. 
Bu oranın %16,6’lık kısmı hidroe-
lektrik santralleri, %3,7’si rüzgâr, 

%2’lik kısmı biyoenerji, %1’i foto-
voltaik güneş sistemleri ve %0,4’ü 
ise jeotermal ve diğer yenilenebilir 
enerji kaynaklarından sağlanmak-
tadır (Grafik 1). 

Enerjide sürdürülebilirliğin sağlandığı
en uygun yöntem yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımıdır.

D
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Dünyada yenilenebilir enerji açı-
sından durum bu şekilde iken tü-
kettiği enerjinin büyük bir bö-
lümünü dışarıdan temin etmek 
durumunda olan Türkiye’de özel-
likle son 15 yıllık dönemde yeni-
lenebilir enerji alanında ciddi iler-
lemeler göze çarpmaktadır. 2002 
yılında yenilenebilir enerji kaynak-
ları kurulu gücü 12 bin 277 MW 
olan Türkiye’nin 2016 yılı itiba-
rıyla bu gücü %172 oranında artı-
rarak 33 bin 352 MW seviyelerine 
çıkardığı görülmektedir. Yenilene-
bilir kaynaklar kullanılarak elde 
edilen elektrik üretimi 2002 yılın-
da 34 milyar kWh iken 2015 yılın-
da bu rakam 84 milyar kWh dü-
zeyine getirilerek bu alanda ciddi 
bir ilerleme gerçekleştirilmiştir. 
10. Ulusal Yenilenebilir Enerji Ey-
lem Planı kapsamında Türkiye’nin 
2023 yılı için toplam enerji tüketi-
mi 1,2 trilyon MWh olarak tahmin 
edilmekte ve bu tüketimin 252 
milyar MWh’lık kısmının yenile-
nebilir kaynaklardan karşılanması 
öngörülmektedir. Küresel bazda ve 
ülkemizde yenilenebilir enerjinin 
kullanımı ve gereksinimi genel çer-
çevede bu şekilde ifade edilebilir. 

COP21’deki Paris Anlaşmasıyla ye-
rel yönetimler ve sivil tolum lider-
lerinin geniş kapsamlı katılımı-
nın sağlandığı toplantı sonucunda 
enerji verimliliği ve yenilenebilir-
liği kararlılıkla benimsenmiştir. 4 
Aralık 2015’te 700’ün üzerinde li-
derin katıldığı bu toplantıda 2050 
yılına kadar %100 yenilenebilir 

enerjiye geçiş için söz verildi. 2030 
yılına kadar ise %75 oranında ba-
şarı yakalanması beklenmektedir. 

Dünya nüfusunun 2/3’si, 2030’a 
kadar şehirlerde yaşayacağı ön-
görüldüğünden dünyadaki ener-
ji kullanımından birinci derecede 
şehirler sorumludur. Bu bağlamda 
şehirler üzerine büyük görev düş-
mektedir. Şu ana kadar bu doğ-
rultuda epey yol kat etmiş önemli 

şehirler var. Bu şehirlerden bazıları 
ve gerçekleştirdiği enerji dönüşüm 
sonuçları şu şekildedir:

Barselona
Nüfus: 1.600.000

Hedef: 2050 yılına kadar %100 
tam bağımsız enerji şehri olmak

Barselona şehri, iklim değişikliğiy-
le mücadele etmeye yıllar önce baş-
ladı. İlk olarak 1999’da Barselona 
Belediyesi güneş enerjisi yasasını 
meclisinden geçirdi. Bu yasaya gö-
re yeni ve yenilenmiş tüm binalar 
sıcak su ihtiyacını karşılamak için 
enerjinin %60’lık kısmını güneş 
enerjisinden elde etmek zorunda 
olacaktır. Belediye tarafından alı-
nan bu karar neticesinde 2012 so-
nuna kadar 90.000 metrekare gü-
neş enerjisi paneli kurulmuştur. 
Kararname daha sonra 2011’de PV 
güneş enerji sistemlerinin de ku-
rulması yönünde revize edilmiştir. 

Grafik 1
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kaynakları kurulu gücü 
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bin 352 MW seviyelerine 
çıkardığı görülmektedir.

Barcelona



Eğer Barselona’daki evlerin çatıları 
tamamen PV güneş enerji sistem-
leri ile kapatılırsa nüfusun tamamı 
için gerekli olan elektrik enerjisi ih-
tiyacı karşılanmış olacaktır. Şu an 
itibari ile Barselona şehri bu hede-
finin %50’sini başarmış durumda-
dır. 2012 ve 2015 yıllarında yapı-
lan belediye seçimleri sonucunda 
ise hedeflere ulaşma yönünde atı-
lan adımlar ivme kazanmıştır.

Frankfurt

Nüfus: 717.000

Hedef: 2050 yılına kadar %100 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
geçiş

Frankfurt, güçlü bir üçüncül sana-
yi ile gelişen bir şehirdir ve Avrupa 
finansal merkezleri arasında 4. sı-
rada yer almaktadır. Bu şehir geç-
tiğimiz 10 yıl boyunca iklim deği-
şikliğiyle aktif mücadele etmiş ve 
Almanya’nın %100 yenilenebilir 
enerjiye 2050 yılına kadar geçiş ile 
ilgili master planını yapan ilk şeh-
ridir. Klimaschutz (%100 İklim 
Koruma Master Planı) adı verilen 
bu plan 2015 yılında kabul edil-
miştir. Bu master plan ile Frank-
furt Belediyesi 2050 yılına kadar 
tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elde etme-
yi hedeflemektedir. Bu hedeflere 
ulaşmak binalarda kullanılan ener-
jinin %50 oranında azaltılmasını, 

yeni teknolojilerin kullanılmasını, 
döngüsel ekonomide atılacak yeni 
adımları gerektirmektedir.

Kalan %50’lik kısmının %25’ini ise 
Frankfurt şehrinde elde edilecek 
yenilenebilir enerjiden ve %25’ini 
de büyükşehir bölgesinden elde 

etmeyi hedeflemektedir. Bu hedef-
lere ulaşmak ise elektrik, ısıtma ve 
taşıma alanında kullanılan ener-
ji ihtiyacını belirlemek ve sera ga-
zı salınımını ve her sektörde iyileş-
me ve önlemlerin planlanmasını 
gerektirmektedir.

Frederıkshavn

Nüfus: 61.100 

Hedef: 2030 yılına kadar tüm alan-
larda %100 yenilenebilir enerjiye 
geçiş.

Bir liman şehri olan Frederiks-
havn, daha önceleri liman faaliyet-
lerine yoğunlaşmışken yaklaşık 10 
yıl kadar önce yeşil işletmeler ve 
teknolojileri bölgeye çekmeye baş-
ladı. Frederikshavn’ın gerek tarım Frederikshavn

Frankfurt, geçtiğimiz 
10 yıl boyunca iklim 
değişikliğiyle aktif 
mücadele etmiş ve 
Almanya’nın %100 

yenilenebilir enerjiye 
2050 yılına kadar geçiş 
ile ilgili master planını 

yapan ilk şehridir.

Frankfurt
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arazilerine olan yakınlığı gerekse 
yenilikçi teknolojilere olan istek-
liliği sadece bir liman şehri olarak 
kalmamasına, aksine yenilenebilir 
enerjiye geçişine neden olmuştur. 

Aslında her şey 2006 yılında Fre-
derikshavn’ın ‘’Enerji Şehri’’ ad-
lı proje kapsamında Danimarka’da 
pilot bölge olarak seçilmesi ile baş-
lamıştır. Tüm gruplar ve siyasi olu-
şumların desteğini alan proje ne-
ticesinde sırasıyla (2007’de %20, 
2009’da %40, 2015’de %100) he-
defleri konulmuştur. Sonrasında 
ise daha geniş bir bölgeyi kapsaya-
cak şekilde %100 yenilebilir enerji 
kaynaklarına geçiş tarihi, 2030 ola-
rak revize edilmiştir. 

Cenevre
Nüfus: 201.100 

Hedef: 2050 yılına kadar %100 
yenilenebilir enerjiye geçiş ve 0 
emisyon. 

Cenevre 1970’lerdeki petrol kri-
zinden sonra birçok uluslararası 
kuruluş tarafından da kabul gören 
enerji politikasını uygulamaya koy-
muştur. Enerji politikasının ana 
hedefi 2050 yılına kadar halka ait 
tüm binaların ısınma enerjilerinin 
yenilenebilir enerji kaynakların-
dan karşılanmasıydı. 

2004-2006 petrol fiyatlarındaki 

artma ve fosil yakıtların azalması 
ile Cenevre’nin ne kadar fosil ya-
kıtlara bağımlı olduğu ortaya çıktı. 

Son 30 yıldır zaten enerji kullanım 
politikasını irdeleyen Cenevre, bu 
durum karşısında belediye mecli-
si öncülüğünde yenilenebilir enerji 
kaynaklarını kullanım noktasında 
yeni kararlar aldı. 

2006 yılında belediye meclisinde 
alınan kararla 2050 yılına kadar 
tüm binaların ısınma enerjilerinin 
yenilenebilir enerji kaynakların-
dan karşılanması stratejisi kabul 
edildi. 

Cenevre şehri kendi topraklarında 
enerji geçiş sürecinde aktif rol al-
mayı planlıyor. Bu bağlamda 2008 
yılında Avrupa Enerji Ödülü’ne la-
yık görüldü. 

Malmö
Nüfus: 300.000

Hedef: 2030 yılına kadar %100 ye-
nilenebilir enerjiye geçiş. 

Güney İsveç’in eski bir sanayi şeh-
ri olan Malmö, gelişen ve değişen 
dünyayı yakalamak adına zaman 
içerisinde teknolojik ve sürdü-
rülebilirlik alanlarında güçlü de-
ğişimler geçirdi. 1990’lı yıllarda 
yaşanan endüstriyel düşüşün ar-
dından 40.000 kadar şehir sakini 
iş aramak için kenti terk etmiştir. 
Böylelikle eskiden gemi yapımı ko-
nusunda uzmanlaşmış olan Mal-
mö’nün geleceği tehlikeye girmiş 
oldu. Ilmar Reepalu’nun 1994’te 
belediye başkanı olmasıyla birlikte 
Malmö şehri sürdürülebilir gelişim 
ve uzmanlık kültürünü destekleye-
rek hızlı bir dönüşüm sürecine gir-
miştir. Şehir bundan sonra Güney 
İsveç’in ekonomi merkezi ünvanı-
nı almıştır. 1998 yılına gelindiğin-
de ise Malmö şehri sürdürülebilir 
gelişim ve yeşil enerji politikaları-
nı uygulamaya başlamıştı. Bugün 
Malmö şehrinin iki bölgesi olan 

Cenevre 1970’lerdeki 
petrol krizinden sonra 

birçok uluslararası 
kuruluş tarafından 

da kabul gören enerji 
politikasını uygulamaya 

koymuştur.

Cenevre

Malmö



Augustenborg ve Västra Hamnen 
%100 yenilenebilir enerji kullan-
maktadır (biyogaz, solar, rüzgâr, 
hidro enerji). Belediye dönüşüm 
çalışmalarına önce Augusten-
borg’dan başlamıştır. 

Program yağmur suyu birikimini 
ölçen sistemler, 9.000 çatının ye-
şil çatıya dönüşmesi ve katı atık-
lardan enerji elde etmeye yönelik 
sistem kurmayla başladı. 2001 yı-
lında ise Västra Hamnen (Western 
Port) dönüşüme tâbi tutuldu. Bu 
bölgede ise öncelikli olarak 350 da-
irenin sürdürülebilir malzemeler-
den oluşan materyallerle yapılma-
sı sağlandı, aynı zamanda bölgesel 
yenilikçi bir ısıtma ağı hazırlandı 
ve sürdürülebilir mobilite çözüm-
leri (araba paylaşımı gibi) gelişti-
rildi. Fakat Malmö şehri daha ile-
ri gitmek istiyordu ve bu amaçla 
2007 yılına gelindiğinde belediye-
nin çeşitli birimlerinde çalışan ilgi-
li kişiler bir araya gelerek bölgesel 
çevre sorunları ve sürdürülebilir 
çözümleri üzerine çalışma başlat-
tı. 2 yıl sonra “Energistrategi’’ adı 
verilen %100 yenilenebilir enerji 
kullanımını amaçlayan strateji ge-
liştirildi ve aynı yıl komisyon tara-
fından kabul edildi. Bu strateji ile 
enerji kullanımını 2030 yılına ka-
dar tüm bölgelerde %50 oranında 
kısarak geri kalanını da yenilebilir 
enerji kullanarak %100 yenilene-
bilir enerjiye geçiş olacaktır. Mal-
mö’yü diğer şehirlerle kıyaslandı-
ğında kendi enerjisini üretebilmek 
için gerekli olan şartları fazlasıyla 
karşıladığı görülmektedir (rüzgâr 
gücü, dalga gücü). 

Son yıllarda ülkemizde global tren-
de ayak uydurarak yenilenebilir 
enerji alanında kayda değer ge-
lişmelere imza atmaktadır. 2016 

yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin ye-
nilenebilir enerji toplam kuru-
lu gücü yaklaşık 35 GW olarak 
hesaplanmıştır.

Türkiye’nin toplam elektrik üre-
timinin ise %35’i yenilenebilir 
kaynaklar tarafından karşılan-
maktadır. Yenilenebilir enerji kay-
naklarına yönelen ülkemizde en 
önemli kaynak ise hidro enerjidir. 
Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarındaki gelişme nis-
peten daha alt seviyelerdedir. 

Türkiye’nin sahip olduğu coğrafik 
potansiyel nedeniyle yenilenebilir 
enerji alanında oldukça avantajlı-
dır. Özellikle hidrolik, jeotermal, 

rüzgâr ve güneş enerjisi potansi-
yelleri bakımından AB ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında, Türkiye’nin 
son derece elverişli bir konuma sa-
hip olduğu görülmektedir. Fakat 
bu kaynakları kullanım noktasında 
halen arzu edilen noktaya gelinmiş 
değildir. Bunun başlıca nedenleri 
ekonomik ve hukuki meseleler ol-
sa da yaşanan son gelişmeler umut 
vericidir. Türkiye’nin gelecek plan-
lamaları ve özellikle 2023 hedefle-
ri kapsamında yenilenebilir enerji 
konusuna özel önem ve ayrıcalık 
vermesi bu umudun kaynağıdır. 

Türkiye’nin gelecekte enerjide dışa 
bağımlılığını önemli ölçüde azalta-
cak olan yenilenebilir enerji, milli 
gelirden istihdama, yatırım alan-
larından çevresel faktörlere, ener-
ji arz güvenliğinden kaynak çeşit-
lendirmesine kadar birçok alanda 
da son derece önemli faydalar sağ-
layacaktır. Bu sayede Türkiye ener-
ji ticaretinde merkez ülke olmanın 
yanında enerjide kendi kendine ye-
tebilen bir ülke konumuna gelebi-
lecektir. 

2016 yıl sonu itibarıyla 
Türkiye’nin yenilenebilir 

enerji toplam kurulu 
gücü yaklaşık 35 GW 

olarak hesaplanmıştır. 
Türkiye’nin toplam 
elektrik üretiminin 

ise %35’i yenilenebilir 
kaynaklar tarafından 

karşılanmaktadır.

Grafik 2

Kaynaklar
1. http://www.energy-cities.eu/Cities-heading-towards-100-renewable-energy
2. http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/publi_100pourcent_final-web_en.pdf
3. https://setav.org/assets/uploads/2017/04/YenilenebilirEnerji.pdf
4. http://arena.gov.au/about-renewable-energy
5. https://arena.gov.au/about/what-is-renewable-energy/ (Erişim tarihi: 03.08.2017)
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ünya üzerindeki 
bulunduğu konum 
açısından güneş-
lenme alanı ve sü-
resi oldukça iyi olan 
ülkemizde alter-

natif enerji kaynağı olarak güneş 
enerjisi ön plana çıkmaktadır. Ül-
kemizin güneş enerjisinden yarar-
lanma potansiyeline bakıldığında, 
İspanya haricinde bütün Avrupa 
ülkelerinden fazladır. Meteorolo-
jiden alınan kayıtlar neticesinde 
ülkemizde yılda metrekare başına 
1311 kWh’lik güneş enerjisi po-
tansiyelinin olduğunu göstermek-
tedir (DMİ, 2013).

Yasal mevzuatın getirmiş olduğu 
sınırlamalar nedeni ile 2011 yı-
lına kadar güneşe dayalı elektrik 
üretimi alanında önemli bir ilerle-
me sağlanamamıştır. 2011 yılın-
da atılan olumlu adımlar, devletin 
güneşe dayalı üretilen elektriğe sa-
bit fiyatla alım garantisi vermesi ve 
mevzuatta yapılan düzenlemeler 
ülkemizde solar teknolojisinin ge-
lişmesinin önünü açmıştır. Güneş 

enerjisi, potansiyeli ve kullanım 
kolaylığından dolayı diğer yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına gö-
re daha çok öne çıkmaktadır.1 Ye-

1-http://www.dektmk.org.tr

nilenebilir özelliğe sahip olan bu 
enerji kaynağı atmosferde hem 
bol miktarda bulunmakta hem 
de temin edilmesi kolay ve beda-
va enerji kaynağıdır. Güneş ener-
jisi temiz ve çevre dostu bir enerji 

Türkiye’nin güneş enerjisinden yararlanma potansiyeli,
İspanya dışındaki bütün Avrupa ülkelerinden fazladır.

Solar Sistem

D
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kaynağıdır. Bu enerji, günümüzde 
konut ve iş yerlerinin iklimlendi-
rilmesi (ısıtma-soğutma), yemek 
pişirme, sıcak su temin edilme-
si ve yüzme havuzu ısıtılmasında; 
tarımsal teknolojide, sera ısıtma-
sı ve tarım ürünlerinin kurutul-
masında; sanayide, güneş ocakla-
rı, güneş fırınları, pişiricileri, deniz 
suyundan tuz ve tatlı su üretilme-
si, güneş pompaları, güneş pilleri, 
güneş havuzları, ısı borusu uygu-
lamalarında; ulaşım-iletişim araç-
larında, sinyalizasyon ve otomas-
yonda, elektrik üretimi gibi birçok 
alanda kullanılabilmektedir.2 Gü-
nümüzde enerji üretim birim 

2-http://www.eie.gov.tr/

maliyetinin artması nedeniyle ye-
nilenebilir enerji kaynaklarının 
önemi daha da artmaktadır.

Şanlıurfa İlinin Güneş 
Enerjisi Potansiyeli Ve 
Kullanımı
Dünyanın en önemli enerji kay-
nağı güneştir. Güneş enerjisi, yer 
ve atmosfer sistemindeki fiziksel 
oluşumları etkileyen başlıca ener-
ji kaynağıdır. Güneş enerjisinden 
en iyi şekilde yararlanabilmek için, 
“güneş kuşağı” olarak isimlendiri-
len ve 45˚ kuzey-güney enlemleri 
arasında kalan bölgede yer almak 
gerekmektedir.3 Güneş enerjisi di-

3-http://www.emo.org.tr

ğer enerjilere göre elde edilmesi 
kolay ve temiz olmakla birlikte di-
ğer enerji türlerine dönüşümü açı-
sından pahalı bir sistemdir.

Şekil 1 incelendiğinde Türkiye’de 
güneş ışımasının en verimli şekil-
de faydalanılabileceği yerler koyu 
ve açık kırmızı renkler ile belirtil-
miştir. Belirtilen renklerle gösteri-
len bölgelerde güneş enerjisi global 
radyasyon değerleri yüksektir. Bu 
bölgelerdeki güneş ışıması ortala-
ması yaklaşık olarak 1.600-1.800 
arasında değişim göstermektedir.

Güneş enerjisi potansiyeli ve gü-
neşlenme süresi değerlerinin böl-
gelere göre dağılımı da Tablo 2’de 
verilmiştir. Bölgesel olarak bakıl-
dığında Türkiye’nin en fazla güneş 
enerjisi alan yeri Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesi ve en az güneş ener-
jisi alan ise Karadeniz Bölgesidir. 

Dünyanın en önemli 
enerji kaynağı güneştir. 

Güneş enerjisi, yer ve 
atmosfer sistemindeki 

fiziksel oluşumları 
etkileyen başlıca enerji 

kaynağıdır.

Kullanışlarına Göre Enerji Türleri Dönüştürülebilirliklerine
Göre Enerji Türleri

Yenilenemez (Tükenir) Yenilenebilir 
(Tükenmez)

Birincil 
(Primer) İkincil (Sekonder)

Fosil 
Kaynaklı

Çekirdek 
Kaynaklı

Hidrolik
Güneş
Biyokütle
Rüzgâr
Jeotermal
Dalga
Gel-Git
Hidrojen

Kömür 
Petrol
Doğalgaz
Nükleer
Biyokütle
Hidrolik 
Güneş 
Rüzgâr 
Dalga, Gel-git

Elektrik 
Benzin
Mazot 
Motorin
İkincil Kömür
Kok, Petrokok 
Hava Gazı
Sıvılaştırılmış Petrol 
(LPG)

Kömür Petrol 
Doğalgaz

Uranyum 
Toryum

Kaynak: http://suyonetimi.ormansu.gov.tr/Libraries/su/UZMANLIK_TEZ%C4%-
B0_-_I%C5%9EIL_KAYA_MERT.sflb.ashx S.9

Tablo 1: 
Dünyanın Enerji 

Kaynakları

Şekil 1: 
Türkiye’nin 

Güneş Enerjisi 
Potansiyeli 

Atlası (GEPA) 
(EİE, 2013)4

http://www.eie.gov.tr/
http://www.emo.org.tr/
http://suyonetimi.ormansu.gov.tr/Libraries/su/UZMANLIK_TEZ%C4%25-


Ortalama yıllık toplam güneşlen-
me süreleri bakımından bölgeler sı-
ralandığında, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi 2.993 saatle birinci, 2.956 
saatle Akdeniz Bölgesi ikinci ve 
2.664 saatle Doğu Anadolu Bölgesi 
üçüncü sırada yer almaktadır.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü-
dürlüğünde (DMİ) mevcut bulunan 
1966-1982 yıllarında ölçülen gü-
neşlenme süresi ve ışınım şiddeti 
verilerinden yararlanarak Elektrik 
İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından 
yapılan çalışmaya göre Türkiye’nin 
ortalama yıllık toplam güneşlenme 
süresi 2.640 saat (günlük toplam 
7,2 saat), ortalama toplam ışınım 
şiddeti 1.311 kWh/m²-yıl (günlük 
toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tes-
pit edilmiştir. Türkiye, 110 gün gi-
bi süre bakımından da yüksek bir 
güneş enerjisi potansiyeline sahip-
tir ve gerekli yatırımların yapılması 
halinde ülkemiz, yılda birim metre 
karesinden ortalama olarak 1.100 
kWh’lik güneş enerjisinden elekt-
rik enerjisi üretilebilir durumdadır. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı-Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nin 

yapmış olduğu Güneş Enerjisi Po-
tansiyel Atlası çalışması sonucun-
da Türkiye’de 56.000 MW termik 
santral kapasitesine eşdeğer güneş 
enerji kapasitesi bulunduğu ve bu 
potansiyelden yararlanılması duru-
munda yıllık ortalama 380 milyar 

kWh elektrik enerjisi üretim imkâ-
nının olduğu belirlenmiştir (Din-
çer, 2011, s.10).

1992 yılından bu yana EİE ve 
DMİ, güneş enerjisi değerleri-
nin daha sağlıklı olarak ölçülmesi 
amacıyla güneş enerjisi ölçümleri 

almaktadırlar. Devam etmekte olan 
ölçüm çalışmalarının sonucunda, 
Türkiye güneş enerjisi potansiyeli-
nin eski değerlerden %20-25 daha 
fazla çıkması beklenmektedir.5 5 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 
illerin güneşleme süreleri yıllık top-
lam bazda sıralanacak olursa Tablo 
3’de görüldüğü gibi güneşleme sü-
resi bakımından bölgenin en çok 
güneş alan ili Şanlıurfa ilk sırayı alır-
ken en son sırada ise Gaziantep bu-
lunmaktadır. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’ndeki veriler gerçeği yansıt-
mamaktadır. Bunun iki temel sebe-
bi vardır. Birincisi bölgede olduk-
ça yetersiz sayıda ölçüm istasyonu 
vardır. İkincisi, ölçüm cihazlarının 
uygun olmayan yerlere yerleştiril-
mesi. Örneğin, Şanlıurfa’da istasyo-
nun yanındaki yüksek bir binanın 
gölgelemesi nedeniyle elde edilen 
veriler gerçeği yansıtmamaktadır.

Şekil 2 incelendiğinde Şanlıur-
fa ilinde güneş ışıması ortalama-
sının yaklaşık olarak 1.600-1.700 
arasında olduğu görülmektedir. Bu 
değerler kWh/m2 olarak bir yıl-
da alınabilecek toplam enerjiyi ifa-
de etmektedir. Şekilde turuncu 
ile gösterilen yerler, güneş enerji-
sinden daha iyi yararlanılabilecek 
noktaları göstermektedir. Küresel 
güneş ışıması dağılım aralığının 
1.400-2.000 arasında olduğu dik-
kate alınırsa Şanlıurfa ili için global 
güneş ışımasının dağılımının orta-
lamanın üstünde olduğu sonucu 
çıkarılabilir.

4-http://www.eie.gov.tr/

5-http://www.eie.gov.tr/

Türkiye’de ortalama yıllık 
toplam güneşlenme süreleri 

bakımından bölgeler 
sıralandığında, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi 2.993 
saatle birinci, 2.956 saatle 
Akdeniz Bölgesi ikinci ve 

2.664 saatle Doğu Anadolu 
Bölgesi üçüncü sırada yer 

almaktadır.

Bölge Toplam Güneş Enerjisi 
(KWh/m²yıl)

Toplam Güneşlenme Süresi 
(saat/yıl)

Güney Doğu Anadolu 1460 2993

Akdeniz 1390 2956

Doğu Anadolu 1365 2664

İç Anadolu 1314 2628

Ege 1304 2738

Marmara 1168 2409

Karadeniz 1120 1971

Kaynak: http://www.eie.gov.tr/

İl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Günlük 
Ortalama

Yıllık 
Ortalama

Şanlıurfa 4.1 5.1 6.2 7.5 10.1 12.3 12.3 11.3 10.1 8.6 5.5 4.0 8.08 97.00

Adıyaman 4.6 4.4 5.6 7.3 9.5 12.1 12.4 11.5 10.1 7.3 5.3 4.0 7.84 94.10

Mardin 4.2 5.0 5.6 7.1 9.4 12.1 12.2 11.3 10.1 7.4 5.5 4.2 7.84 94.10

Diyarbakır 3.9 4.8 5.7 7.0 9.5 12.1 12.4 11.6 9.9 7.4 5.5 3.8 7.80 93.60

Kilis 4.0 5.6 6.2 7.5 9.2 11.2 11.4 11.1 10.0 7.3 5.4 3.6 7.70 92.40

Şırnak 2.5 4.5 6.0 9.1 8.5 11.4 12.6 11.5 10.3 7.5 4.2 3.4 7.62 91.44

Siirt 3.4 4.2 5.3 6.4 9.1 11.6 12.3 11.4 10.1 7.2 5.2 3.4 7.46 89.52

Batman 3.1 4.2 5.4 7.2 9.3 11.5 12.1 11.3 10.0 7.1 5.1 3.0 7.44 89.28

Gaziantep 3.4 4.3 5.4 7.1 9.0 11.0 11.2 10.4 9.2 7.2 5.3 3.4 7.24 86.88

Kaynak: http://www.eie.gov.tr/

Tablo 3: 
Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi 
İllerindeki 
Ortalama 
Güneşlenme 
Sürelerinin 
Aylara Göre 
Dağılımı

Tablo 2: 
Türkiye’nin 

Bölgesel 
Güneş 

Enerjisi 
Potansiyeli
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Harran Üniversitesi kampüsünde 
otobüs duraklarında, park ve bahçe 
aydınlatmalarında güneş enerjisin-
den üretilen elektrik kullanılmak-
tadır. Belediyelerin park ve bahçe 
hizmetlerinde ve ayrıca tarımsal 
sulamalarda güneş enerjisinden el-
de edilen elektrik kullanılabilir. Ör-
neğin Van ilindeki Akdamar Ada-
sı’nın elektrik enerjisinin tamamı 
güneş panellerinden elde edilmek-
tedir (Rüştemli-Dinçer, 2011 s.28).

Şanlıurfa ilinde içme 
suyu kuyularının 
enerjisinin güneş 
enerjisinden 
sağlanması çalışmaları

Karacadağ Kalkınma Ajansı tara-
fından hazırlanan “Şanlıurfa Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Mü-
dürlüğü’nün (ŞUSKİ) Elektrik Ma-
liyetinin Azaltılması İçin Güneş 
Enerjisine Dayalı Sistemlerin Fizi-
bilitesi-2016” raporunda6 yer alan 
bilgilere göre: Türkiye genelinde 
aktif 388 sulama, Şanlıurfa’da ise 
22 adet sulama birliği bulunmak-
tadır. Sulama birliklerinin tarım-
sal sulama amaçlı elektrik tüke-
timi yapmaktadır. Şanlıurfa’da 1 
büyükşehir, 4’ü merkez ilçe ve 10’u 
ilçe olmak üzere toplam 15 adet 

6-Raporun tamamı için bakınız ;http://www.
karacadag.org.tr/2016Dosyalar/SUSKI%-
27nin_Elektrik_Maliyetinin_Azalt%C4%B1l-
mas%C4%B1_%C4%B0%C3%A7in_G%C3%B-
Cne%C5%9F_Enerjisine_Dayal%C4%B1_%20
Sistemlerin_Fizibilitesi.pdf

belediye bulunmaktadır. En fazla 
olmak üzere Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere tüm beledi-
yeler çok miktarda elektrik tüket-
mektedir. Başta elektrik tüketimi 
fazla olan sanayi tesisleri, Şanlı-
urfa Belediyesine bağlı olan ŞUS-
Kİ, belediyeler, oteller, özel hasta-
neler, sulama birlikleri ve büyük 
çiftliklerdir.

ŞUSKİ toplam 3.123 içme suyu ku-
yu ile Şanlıurfa ilinde 13 ilçede ya-
şayan 1.892.320 kişiye içme suyu 

sağlamaktadır. İlçelere göre ŞUS-
Kİ’nin içme suyu sağladığı hane 
ve kişi sayısı aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır.

Aşağıdaki şekilde ise ilçelerin kuyu 
yoğunluğu ve güneşlenme potansi-
yeli haritası yer almaktadır.

ŞUSKİ verilerine göre en fazla iç-
me suyu kuyusu, Merkez (Ey-
yübiye, Haliliye, Karaköprü) il-
çesinde bulunmaktadır. Merkez 
ilçesini Siverek ve Viranşehir ilçele-
ri izlemektedir.

Analizi yapılan 1.803 içme suyu 
kuyusu için solar içme suyu siste-
mine geçiş yatırımı vergiler hariç 
80.941.534,6 $’dır. Solar içme su-
yu sistemine geçiş ile günde ortala-
ma 8 saat, kuyular elektriğini solar 
sistemden sağlayacaktır. Bu kuyu-
ların solar sisteme geçişi ile solar 
içme suyu sistemi elektrik tüke-
timinde yılda 84.471.329,5 kwh 
azaltarak yılda 29.564.965,33 TL 
(9.822.247,62 $) tasarruf sağlana-
caktır. Kurum öz kaynakları ile bu 
yatırımı yaptığı takdirde, yatırımın 
geri dönüş süresi 8,24 yıldır. Ku-
rum 15 yıl vadeli, %5 faiz ile yatı-
rımın tutarının tamamını kredi ile 
sağladığı takdirde, yatırımın geri 
dönüş süresi 11,91 yıldır. En kötü 
senaryoda (sistemin 4 saat çalıştı-
ğında) ise 16 yıldır.

ŞUSKİ 15 yıl vadeli, %5 faiz ile yatı-
rımın tamamını kredi ile sağladığı 
takdirde, toplam $116.971.389,10 
$ anapara ve faiz ödemesi yapıla-
caktır. Bu durumda yatırımın geri 

Harran Üniversitesi 
kampüsünde, otobüs 
duraklarında, park ve 

bahçe aydınlatmalarında 
güneş enerjisinden 

üretilen elektrik 
kullanılmaktadır.
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Şekil 3: 
Şanlıurfa İli 
Güneşlenme 
Süreleri/Saat

Şekil 2:
Şanlıurfa İli 

Güneş Enerjisi 
Potansiyeli Atlası

http://www/


dönüş süresi 11,9 yıldır. Yıllık öde-
me tutarı ise $7.798.092,61 $’dır. 
Başka bir deyişle, yatırım kredi 
taksitini ödediği gibi 2.024.155,01 
$ fazla kaynak oluşturacaktır.7 

ŞUSKİ’nin solar sisteme geçişi böl-
gede enerji maliyetlerini azaltmak 
isteyen belediyelere, sulama bir-
liklerine, çiftçilere örnek olacaktır. 
Ayrıca, yatırımların yaygınlaşması 
ile bölgede elektrik altyapısı kay-
naklı sorunlar giderilecek ve kaçak 
elektrik kullanımı azalacaktır.

Türkiye’de Güneş 
Enerjisi İle İlgili 
Mevzuat 
Tüm dünyada yaşanan teknolojik 
ve yasal gelişmelere paralel olarak 
ülkemizde de enerjinin çevreye za-
rar verilmeden üretilmesi ve tüke-
tilmesi amacı ön plana çıkmıştır. 
Bu kapsamda özellikle sıfıra yakın 
sera gazı salımı olan yenilenebilir 
enerji kaynaklarının güvenilir, eko-
nomik, kaliteli ve serbest piyasa 
mekanizması ile ekonomiye kazan-
dırılmasına, enerji üretim teknolo-
jilerinin bu yönde geliştirilmesine, 
üretimi ile tüketimini özendirici 
çeşitli politikaların oluşturulması-
na ve strateji belgelerinin hazırlan-
masına hız verilmiştir.

Bu kapsamda yenilenebilir ener-
ji kaynaklarının elektrik enerjisi 
üretimi amaçlı kullanımının yay-
gınlaştırılarak bu kaynakların eko-
nomiye kazandırılması, kaynak 
çeşitliliğinin artırılması, atıkların 
değerlendirilmesi ve çevrenin ko-
runması ve ilgili imalat sektörünün 
geliştirilmesini amaçlayan 5346 
sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynak-
ları Kanununda değişiklik yapan 
6094 sayılı Kanun 08 Ocak 2011 
tarihinde ve 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu ise 14 Mart 2013 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

7-Mevcut kuyuların elektrik motorlarının, depo, 
boru vb. gibi ekipmanların kullanılacağı için bu 
maliyetler yatırım bedeline dâhil edilmemiştir. 
ŞUSKİ’ye ait toplam 3.123 adet kuyunun 1.803 
adetinin gerekli verileri olduğu için yatırım ma-
liyeti çıkarılabilmiştir. Geriye kalan 1.320 kuyu 
için çalışma yapılamamıştır.

Söz konusu kanunların çatısı altın-
da ülkemizde yenilenebilir enerji 
ile ilgili aşağıda listeli yönetmelik-
ler ve tebliğler yayımlanmıştır.8 

8-“Yargıtay uygulamalarında, kural olarak, kat 
maliklerinin beşte dördünün yazılı onayı alınmış 
olmadıkça ortak yerlerde tesis ve değişiklik ya-
pılamayacağı kabul edilmekte ise de, bütün kat 
malikleri yönünden ekonomik bir ısınma aracı ol-
duğu kadar ülke ekonomisine de önemli bir kat-
kı sağladığı sonucuna varılarak bazı koşullarda 
projesinde mevcut olmasa da kat mülkiyetli bina-
nın teras, çatı ve benzeri ortak yerlerinde güneş 
enerjisi ile ısınma sisteminin tesisine -yönetim 

• Elektrik Piyasası Lisans 
Yönetmeliği,9 

• Güneş Enerjisine Dayalı Elekt-
rik Üretim Tesisleri Hakkında 
Yönetmelik,10

• Güneş Enerjisine Dayalı 

planı veya kat malikleri kurulu kararlarıyla ya-
saklanmış olmadıkça- izin verilmektedir. Buna 
göre çatıda veya terasta kurulacak güneş enerji 
sisteminin kaplayacağı alanın kat malikinin ba-
ğımsız bölümünün arsa payına isabet edecek ala-
nı aşmaması, çatıda bu iş için anayapıdaki bütün 
bağımsız bölümlere yetecek kadar tesis kurmaya 
elverişli- alanın mevcut olması, bütün bağımsız 
bölümlerin bu sistemi kurması halinde anayapı-
nın statiğinin zarar görmemesi ana koşulları ve 
sistemin çatıda uygun konumda bir yere bağım-
sız bölümlere zarar verilmemesi için teknik bütün 
önlemler alınmak suretiyle monte edilmesi aran-
maktadır.” (YARGITAY 18. HD.E. 2010/11809 
K. 2010/15089 T. 11.11.2010-18. HD.E. 
2012/3898 K. 2012/5170 T. 7.5.2012)

9-RG: 02.11.2013- 28809

10-RG: 19.06.2011- 27969

Belediyelerin park ve 
bahçe hizmetlerinde 

ve ayrıca tarımsal 
sulamalarda güneş 

enerjisinden elde edilen 
elektrik kullanılabilir.

İlçe Adı İçme Suyu
Kuyu Sayısı Nüfus Yüzdesi (%) Kişi Sayısı

Merkez (Eyyübiye, 
Haliliye,Karaköprü) 751  47,75 865.769

Akçakale 205 5,41 102.350

Birecik 144 4,91 92.852

Bozova 146 2,89 54.775

Ceylanpınar 49 4,40 83.177

Halfeti 59 2,00 37.930

Harran 214 4,33 81.870

Hilvan 141 2,20 41.644

Siverek 492 12,97 245.385

Suruç 224 5,39 101.964

Viranşehir 333 9,76 184.604

TOPLAM % 100 1.892.320

Şekil 4: Kuyu 
Yoğunluğu 
Haritası 
Güneşlenme 
Potansiyeli

Tablo 4: 
İlçelere göre 
ŞUSKİ’nin 
İçme Suyu 
Sağladığı 
Hane ve Kişi 
Sayısı
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Elektrik Üretimi Başvurularının 
Teknik Değerlendirilmesi Hakkında 
Yönetmelik,11

• Elektrik Piyasasında Lisans-
sız Elektrik Üretimine İlişkin 
Yönetmelik,12

• Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Da-
yalı Üretim Tesisi Kurmak Üze-
re Yapılan Önlisans Başvurularına 
İlişkin Yarışma Yönetmeliği,13

• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Belgelendirilmesi ve Desteklenmesi-
ne İlişkin Yönetmelik,14

• Yenilenebilir Enerji Kaynakların-
dan Elektrik Enerjisi Üreten Tesis-
lerde Kullanılan Aksamın Yurt İçin-
de İmalatı Hakkında Yönetmelik,15

• Elektrik Tesisleri Proje 
Yönetmeliği,16

• Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı 
Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm 
Standardı Tebliği, 

• Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Daya-
lı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak 
Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri Uygula-
malarına Dair Tebliğ, 

11-RG: 30 Haziran 2017-30110

12-RG: 02.10.2013 - 28783

13-RG: 13.05.2017- 30065

14-RG: 01.10.2013- 28782

15-RG: 24.06.2016- 29752

16-RG: 30.12.2014- 29221 mükerrer

• Yeni Planlı Alanlar İmar Yönet-
meliği17’nin 56/5 maddesine göre; 
“Kamuya ait alanlarda kamu kurum 

17-RG: 3 Temmuz 2017-Sayı : 30113

ve kuruluşlarınca yapılan veya yap-
tırılacak olan; …..hidroelektrik sant-
rali, rüzgâr ve güneş enerji santra-
li….gibi yapılar, bu işleri yapmak 
üzere geçici olarak kurulan beton ve 
asfalt santralleri, yapı ruhsatına ta-
bi değildir.”

Aynı yönetmeliği 59/2 maddesin-
de; ”Taşıyıcı sistemi etkilememek 
ve 634 sayılı Kanun uyarınca mu-
vafakat alınmak kaydıyla; binalar-
da enerji kimlik belgesi sınıfı en az 
“C” olacak şekilde mesleki yeterli-
lik sertifikalı uygulayıcılar tarafın-
dan yapılacak ısı yalıtımı uygula-
maları ile binanın kendi ihtiyacı 
için yapılacak güneş kaynaklı yeni-
lenebilir enerji sistemleri ruhsata 
tabi değildir. 

Bunlara ait uygulama projelerinin 
hazırlanması ve fennî mesuliyetin 
üstlenildiğine dair taahhütname 
ile birlikte ilgili idareye sunulması, 
binanın projesindeki mimari görü-
nüşlere bağlı kalınması ve idaresin-
den izin alınması zorunludur.” dü-
zenlemesi yer almıştır.

Sonuç
Güneş, temiz bir enerji kaynağı-
dır ve bu anlamda çevre dostudur. 
Enerji ihtiyacımızı bu temiz kay-
naktan sağlamakla petrol veya do-
ğalgaz tüketimini azalttığımızı ve 
çevre kirliliğini önlediğimizi unut-
mamalıyız. Ayrıca enerji açısından 
büyük ölçüde dışa bağımlı olan ül-
kemizde, güneş gibi sınırsız ve üc-
retsiz olan bir kaynaktan sonuna 

Türkiye’de yenilenebilir 
enerji kaynaklarının 
güvenilir, ekonomik, 

kaliteli ve serbest piyasa 
mekanizması ile ekonomiye 
kazandırılmasına, üretimi 
ile tüketimini özendirici 

çeşitli politikaların 
oluşturulmasına ve strateji 

belgelerinin hazırlanmasına 
hız verilmiştir.



kadar faydalanmamız gerekmez 
mi? İngiltere de 100.000’den faz-
la ev ihtiyaç duyduğu elektriği ça-
tısına kurulan solar sistemler-
le üretirken, biz neden bu alanda 
gelişmeyelim? 

Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve 
biyoenerji kaynakları açısından 
zengin olan bölge potansiyelinin 
değerlendirilmesi ve yenilenebi-
lir enerji yatırımlarının artırılma-
sı, yenilenebilir enerji kullanımı ve 
teknolojilerinin geliştirilmesi için 
bölge üniversiteleri çalışmalara dâ-
hil edilmeli ve uluslararası enstitü 
ve üniversitelerle ortaklıkların ku-
rulması sağlanmalıdır. 

Bölgede üretim yapan işletmeler-
de güneş enerjisi kullanımının teş-
vik edilmesi amacıyla hibe desteği 

programları uygulanmalıdır. Böl-
gemiz güneş enerjisi bakımından 
gerçekten büyük potansiyeller içer-
mesine karşın maliyetlerin ve yatı-
rım geri dönüş süresinin fazla ol-
ması nedeniyle bu potansiyelini 
yeterince kullanamamaktadır. Ya-
ratılacak uygun hibe programlarıy-
la hem işletmelerin bu potansiyeli 
kullanarak enerji maliyetleri düşü-
rülmeli hem de bu sektörün bölge-
de gelişmesi hızlandırılmalıdır. 
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Güneş, temiz bir enerji 
kaynağıdır ve bu 

anlamda çevre dostudur. 
Enerji ihtiyacımızı 

bu temiz kaynaktan 
sağlamakla petrol veya 

doğalgaz tüketimini 
azalttığımızı ve çevre 

kirliliğini önlediğimizi 
unutmamalıyız.
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KÜRESEL ENERJİYE YÖN VEREN GÜÇLER 
Yazar: Scott L. Montgomery
Çevirmen: Evra Günhan Şenol

Yayınevi: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplar

(Yirmi Birinci Yüzyıl ve Sonrası)

Şüphesiz, enerji kavramı dün, bugün ve yarının dünya gündeminin en 
önemli gündem belirleyici faktörleri arasında olmaya devam edecek. Bun-
dan hareketle enerji kavramı akademisyenler, iş adamları, yönetici kadrolar, 
stratejistler v.s. ilgili meslek erbapları için okunmaya, araştırılmaya, bilin-
meye değer bir alan olagelmiştir. İşte bu süreçte önemli katkılar sağlayacak 
bir eser: Küresel Enerjiye Yön Veren Güçler adlı kitap.  İlk baskısını 2014 
yılında yapan kitap, enerji konusunda önemli başlıkları konu ediniyor. Kolay 
anlaşılır bir üslupla kaleme alınan eserde ''petrol gerçeği, geçmişin kralı kö-
mürün akıbeti, nükleer enerjinin değişen görüşleri, yenilenebilir enerjinin 
mümkün olup olmayacağı, yenilenebilir enerjinin sınırlarının nasıl belirlene-
ceği, jeopolitik enerji ve teknolojiyle birlikte iklim değişikliğİ'' gibi konu baş-
lıklarına yer verilmiş. 

Kitabın arka kapak tanıtım metninden bir bölüm şu şekilde: Yeni yüzyılın ilk 
on yılında, küresel enerji sistemimiz derinden değişikliklerle sarsıldı. Fosil 
yakıtların yaygınlaşması bazı ülkelere yeni bir güç ve refah kazandırırken 
birçok başka ülkeyi ise endişeye boğdu. 2008 yılında dünya öncekilerden 
farklı bir petrol kriziyle karşı karşıya kaldı. Enerji talebinin kontrolü Batı'nın 
elinden çıkarak süratle modernleşen ve gelişmekte olan dünyaya kaydı. İk-
lim değişikliğinin etkisiyle yeni enerji jeopolitikaları da çok karmaşık bir hâl 
aldı. Teknoloji dünyayı bu zorluklardan kurtarabilir mi? Petrolde tepe nok-
tasına ulaşılması medeniyetin sonunu getirir mi? Ya "enerji bağımsızlığı" ve 
"yeşil teknoloji devrimi"?... Küresel Enerjiye Yön Veren Güçler'de Scott L. 
Montgomery, kafa karışıklığına ve umutla karışık endişeye neden olan tüm 
bu soruları ele alıyor, bize bugünün ve geleceğin bilgilere dayalı bir resmi-
ni çiziyor. 

İSLAMİ BAHÇELER VE PEYZAJLAR 
Yazar: D. Fairchild Ruggles
Çevirmen: Nurcan Boşdurmaz

Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY)

University of Illinois at Urbana-Champaign'de Peyzaj Tarihi profesörü olan D. 
Fairchild Ruggles tarafından kaleme alınan kitap, biz okurları İslam dünya-
sının bahçelerinde uzun bir gezintiye çıkarıyor. İslam kültürü tarihsel olarak 
derin ve çok yönlü olduğu gibi, yapılı çevresinin tarihi de öyledir. İster şehir-
deki mütevazı bir eve ait olsun, ister duvarlarla çevrili ihtişamlı bir saraya, 
bütün İslami bahçelerin temel bir ortak noktası vardı: Çehar bağ denen dört 
parçalı plan. Ruggles'ın Kurtuba'dan Marakeş'e, Kahire'den İstanbul'a, Teb-
riz'den Delhi'ye kadar İslam coğrafyasının dört bir tarafından onlarca örneği-
ni sunduğu bu geometrik ilke, tıpkı şiirde veznin, müzikte de makamın yaptı-
ğı gibi, tasarım imkânlarını kısıtlayarak bahçelerin hamilerini ve mimarlarını 
yaratıcılığa zorluyordu. Konu hakkındaki hacimli literatürün yanı sıra şiirler-
den, seyahatnamelerden, tarım kılavuzlarından ve minyatürlerdeki bahçe 
tasvirlerinden de faydalanan İslami Bahçeler ve Peyzajlar, kapsamıyla etkile-
yici, öğrettikleriyle şaşırtıcı bir kitap.

ŞehirKitaplığı Abdurrahim AYAR



SIFIR ENERJİ MİMARLIĞINA DOĞRU: YENİ GÜNEŞ ENERJİLİ TASARIM 
Yazar: Mary Guzowski
Çevirmen: Neslihan Güçmen, Tuğçe Selin Tağmat

Yayınevi: YEM Yayın

Kitap, günümüz için önemi her geçen gün artan 'mimaride sıfır enerji ve 
düşük enerji' anlayışına uygun, güneş enerjisi kullanımını estetik ve tekno-
lojik tasarımla bütünleştirmiş örnek yapıları konu ediniyor. Enerji tüketimi 
ile karbon salımı başta olmak üzere ekolojik sorunların çözümüne mimar-
lık ve tasarım bağlamında katkı sağlamayı hedefleyen Sıfır Enerji Mimarlığı-
na Doğru: Yeni Güneş Enerjili Tasarım eser hem tasarım nefasetini hem de 
düşük enerji kullanımını teşvik eden güneş enerjili mimarlığa yönelik yeni 
yaklaşımlara ilişkin teori, uygulama ve ilkeleri açıklıyor. Kitapta, çağdaş 'sıfır 
enerji' ve 'düşük enerji' mimarlığında, estetik ve teknolojiyi tasarımla bütün-
leştirmeyi başarmış on adet yapı fotoğraf, şema ve grafikler eşliğinde ince-
lenerek enerji verimlilikleri ortaya konuyor. Eser, söz konusu alanda kaygı 
taşıyan mimar, içmimar, peyzaj mimarı, kentsel tasarımcı ve mühendislere 
yol göstermeyi hedefliyor.

''Varoluşundan bu yana insanoğlu, mevsimler ve bin yıllar boyunca güneş 
doğup batarken sonsuz bir gündüz-gece döngüsü içinde, aydınlık ve karan-
lığın ritmine ayak uydurmayı sürdürmüştür. Yaşamımızı sürdürmek için gü-
neş ve rüzgârı kontrol altına almaya çalışırken buna paralel olarak mimari 
çevreyi şekillendirmekteyiz. İnsanlar; tarih boyunca basit ve sıradan yön-
temlerle evler, mahalleler, ortak alanlar, köyler ve hatta bilgelikle güneş 
enerjili kentler inşa etmişlerdir. Güneş ve rüzgâr, bir binanın mimari tasarı-
mında biçimden plana, kesitten malzemelere ve detaylara kadar her ölçek-
te ilham verir. Dünyanın neresinde ve hangi iklim kuşağında olursak ola-
lım, aydınlık ve ısınmak için güneşe, serinlemek için rüzgâra gereksinim 
duyarız.''

ŞehirKitaplığı

KUDÜS… EY KUDÜS 
Yazarlar: Larry Collins, Dominique Lapierre 
Yayınevi: Kronik Kitap

Kudüs'ü daha iyi tanımalı... Sokak sokak, köşe köşe, karış karış...

"Tur Dağını yaşa

Ki bilesin nerde Kudüs

Ben Kudüs'ü kol saatı gibi taşıyorum

Ayarlanmadan Kudüs'e

Boşuna vakit geçirirsin

Buz tutar

Gözün görmez olur..."

Nuri Pakdil

 

Yüreği Kudüs'te atanlara bir kitap tavsiyemiz var. Uzun zamandır baskısı ol-
mayan eseri Kronik Kitap  Ağustos 2017'de yeniden bastı. 

Kitabın yazarları Dominique Lapierre ve Larry Colins, Kudüs'ün Birleşmiş Mil-
letler'in Filistin Paylaşım Planı'ndan sonra yaşadığı trajedi dolu süreci belge-
sel tadında anlatmışlar.  İsrail'in kuruluş hikâyesi... O dönemin ve tarafların 
birinci elden şahitlikleri...Kudüs'ün bugününü anlamaya giriş için elzem bir 
eser.



Haber

Esenler Belediyesi, şehir ve in-
san hayatına yönelik yerel, ulu-

sal ve uluslararası çalışmalar yapan 
sivil toplum kuruluşlarının iş bir-
liği geliştirmelerine destek olmak 

amacıyla “Uluslararası Şehir ve Si-
vil Toplum Kuruluşları Zirvesi” 
düzenledi.

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde, 
Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı, AB Bakanlığı ve İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi işbir-
liğinde düzenlenen “Uluslararası 
Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları 
Zirvesi” Yıldız Teknik Üniversite-
si Davutpaşa Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti. Programa; Cumhur-
başkanı Erdoğan, Danışma Kuru-
lu Başkanı Bilal Erdoğan, Ak Parti 

İstanbul Milletvekili Nureddin Ne-
bati, Esenler Kaymakamı Hulu-
si Şahin, Esenler Belediye Başkanı 
M. Tevfik Göksu, Ak Parti Esenler 
İlçe Başkanı Gökhan Taran, Bilim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza 
Ateş ve çok sayıda üniversite rek-
törü katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını Bilim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza 
Ateş yaptı. Uluslararası Şehir ve Si-
vil Toplum Kuruluşları Zirvesi’nin 
2 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu 
belirten Prof. Dr. Ateş, “ Dünyanın 
daha yaşanabilir, şehirlerin sağlık-
lı ve sürdürülebilir bir hale gelme-
si için toplumların vicdanı olan si-
vil toplum kuruluşlarına büyük 
görev düşüyor.” şeklinde konuştu. 
Ateş’in konuşmasının ardından 
söz alan Kanada Kent Enstitüsü 
Program Direktörü Lisa Cavicchia, 
dünyada önem arz eden en önem-
li sorunların şehirlerde yaşandığı-
nı söyledi. Esenler Belediye Baş-
kanı M. Tevfik Göksu da, zirvede 
yerel ölçekli sorunlara küresel bir 
bakış açısıyla çözümler üretileceği-
ni söyledi.

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum 
Kuruluşları Zirvesi’nde konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendine 
değer verildiğini hissetmek isteyen 
vatandaşların, belediyelerinden; 
çocukları için park, torunları için 
kreşler kurmasını, nitelikli kültür, 
sanat, spor faaliyetleri, daha temiz, 
daha yeşil, daha huzurlu mekânlar 
beklediğini söyledi. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Vatandaşlarımızın 
tüm bu taleplerini görmek, anla-
mak, kendimizi buna göre adapte 
etmek zorundayız. Bir belediye yö-
netimi, ancak şehrinde yaşayanla-
rın ihtiyaçlarına cevap verebildiği 
ölçüde başarılı olur. Bu hakikati ıs-
kaladığınız anda çözülme ve geriye 

gidiş de başlamış demektir.” diye 
konuştu.

Zirvenin doğru bir adım olduğuna 
inandığını sözlerine ekleyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını 

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum 
Kuruluşları Zirvesi’nin düzenlen-
mesinde emeği geçenlere teşekkür 
ederek tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 
Esenler Belediyesi’nin ev sahip-
liğinde, 20-22 Ekim tarihlerinde 
gerçekleştirilen Uluslararası Şehir 
ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirve-
si’ne 60 ülkeden 192 sivil toplum 
kuruluşu ve üniversite katıldı. 3 
gün süren zirvede, 17 konu başlı-
ğı altında 35 panelde 157 sunum 
yapıldı.

ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 60 ülkeden 192 sivil toplum kuruluşu ve üniversitenin katılımıyla 
“Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi” 20-22 Ekim’de Esenler’de gerçekleştirildi. 
Zirve’nin ikinci günü özel oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de 
belediyelerin iktidar olmanın ve iktidarda kalmanın kilidi olduğunu ifade etti.

Meltem ZENGİN



Esenler Belediyesi, Türkiye Ya-
zarlar Birliği, İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi ve Türkiye Belediye-
ler Birliği ortaklığında düzenlenen 
“4. Milletlerarası Şehir Tarihi Ya-
zarları Kongresi”nde; şehir-me-
deniyet, şehir-tarih ilişkisi, şehir 
ile insan, edebiyat, sanat, din gi-
bi kavramların etkileşimlerini ve 
iletişimlerini konu alan tebliğler 
sunuldu. Kongre, 13-15 Ekim ta-
rihleri arasında Yıldız Teknik Üni-
versitesi Davutpaşa Kampüsü’nde 
gerçekleşti. 

İlki 2010 yılında Ankara’da gerçek-
leşen “Şehir Tarihi Yazarları Kong-
resi”, yurt içi ve yurt dışından katı-
lan önemli ilim ve fikir adamlarını 
ağırladı. Kongre, ünlü mimar rah-
metli Turgut Cansever anısına, ta-
rihte ve günümüzde inşa edilmiş 
mimari yapılarıyla, tarihî semt-
leriyle, mahalleleri ve coğrafi gü-
zelliğiyle ünlü; birçok medeniyeti 
içinde barındırmış bir dünya şehri 
olan İstanbul’da yapıldı. 

Kongrenin açılış konuşmasını ya-
pan Esenler Belediye Başkanı M. 
Tevfik Göksu, şehirlerin rüyalar 
ve korkular üzerine inşa edildiğine 
dikkat çekerek konuşmasına şöy-
le devam etti: “Bugün şehirlerimiz 
kendi toplumsal değişim dinamik-
leri arasından baktığımızda özel-
likle modernitenin de getirdiği an-
layışla insanları bir topluluk olarak 
yaşamaktan öte, kendi dört duva-
rının arasına hapseden ve sadece 
kendi dünyası içerisinde yaşayan 
mekânlar haline getirdi. Bunu or-
tadan kaldırabilmek için başta mi-
mari tasavvurumuzu yeniden göz-
den geçirip bir şehir olmanın ve bir 
şehirde birlikte yaşamanın, komşu 
ve akraba olmanın hazzını kura-
cağımız bir tasavvurla ortaya çık-
mamız gerekiyor. Bu açıdan şehir 

üzerine yapılan her türlü bilimsel 
ve entelektüel çalışmanın farkın-
dalık oluşturduğunu düşünüyo-
rum. Esenler Belediyesi Şehir ve 
Düşünce Merkezi’mizde 12 akade-
mik çalışma ve onlarca atölye çalış-
ması ile şehrin her yönünün tartı-
şılmasına ve konuşulmasına vesile 
olmaya çalışıyoruz. Bu kongreden 
çıkacak çalışmalar da şehircilik ala-
nında gayret gösterenlere rehber 
olacaktır.” 

Türkiye Yazarlar Birliği Başka-
nı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan 

da, kongrenin medeniyetler be-
şiği olan dünya şehri İstanbul’da 
düzenlenmesinin önemine deği-
nerek,  “Şehir bir medeniyettir, 
Medine’dir. Medine, dinin mekân-
sallaştığı bir kavramdır. İnancın, 
kültüre, sanata, mimariye dönüş-
tüğü yerdir. Türk-İslam kültürü-
nün kadim şehirleri bir bir yok olu-
yor. Şam, Halep, Bağdat, Kudüs 
bugün mahzun, bugün can çekişi-
yor. Şehirlerimizi topyekun orta-
dan kaldırıyor.” şeklinde konuştu.  

Haber

ŞEHİRLERİN TARİHİNİ YAZANLAR ESENLER’DE BULUŞTU
4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Esenler’de gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışından 
64 ilim ve fikir adamının bir araya geldiği kongrede, Anadolu’dan Ortadoğu’ya, Kafkaslar’dan 
Balkanlar’a kadar olan coğrafyada yer alan şehirler ve şehir anlayışları ele alındı.
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